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 Mustafa ÖZTÜRK
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BU YASA İLE DÜZGÜN BİR 
SEÇİM YAPILAMAZ

TBMM’de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıy-
la kabul edilen ‘’Seçim Güvenliği ve İttifak Yasası’’  
15.03.2018 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ta-
rafından onaylandı.Ülkemizin kaderini doğrudan ve çok 
yakından ilgilendiren bir yasa olması ve Meclis’ten tartı-
şılmadan apar topar geçirilmesi nedeniyle bu yasa konu-
sunda halkımızı bilgilendirmeyi gerekli gördük.

Önce şu sorunun yanıtlanması gerekir: İktidarlar ne-
den seçim yasasıyla oynar, seçim sistemini değiştirmek 
isterler? Çünkü, halka güvenmez ve seçimi kaybede-
ceklerini düşünürler; kendilerine en elverişli yasa ne ise 
onunla seçim yarışına girmeyi tercih ederler.Onlar için 
önemli olan, sadece iktidarda kalmaktır.AKP-MHP ortak-
lığı da işte bu doğrultuda bir seçim yasası hazırlamış ve 
TBMM’den geçmesini sağlamıştır.

 
‘’TEMSİLDE ADALET’’ ENGELLENMİŞTİR
25 maddeden oluşan söz konusu yasa, Türkiye Cumhu-

riyeti Anayasasının 67’nci maddede öngördüğü “temsilde 
adalet ve yönetimde istikrar’’ ilkesine aykırı unsurlar 
taşımaktadır.Şöyle ki : Yasada yüzde 10 seçim barajı ko-
runuyor.Oysa 16 Nisan 2017 referandumundan  sonra bu 
baraja ihtiyaç ortadan kalkmıştır.Çünkü hükümet (yürüt-
me) artık Cumhurbaşkanı tarafından ve Meclis dışından 
oluşturulacak, Hükümet kurmada bir zorluk yaşanmaya-
caktır.Dolayısıyla ‘’yönetimde istikrar’’ adına konulmuş 
olan yüzde 10 barajının kaldırılması, ‘’temsilde adalet’’in 
öne alınması gerekirdi.

Yasa yapılırken milli iradenin TBMM’ye yansıma-
sından daha çok AKP ve MHP’nin, yani ittifak yapan iki 
partinin çıkarı esas alınmıştır.İttifak yapan partilerden biri 
yüzde 0.10 oy alsa dahi seçim barajını geçmiş sayılırken 
yüzde 9.99 oy alan ama ittifaka katılmayan parti cezalan-
dırılmış olmaktadır.Aslında cezalandırılan seçmendir.Bu 
oranda oy alıp baraj altında kalan üç parti olduğunu düşün-
sek, seçmenin yüzde 30’u Meclis’te temsil edilmeyecek 
demektir.Bu, milletimize yapılmış bir haksızlık olmayacak 
mı? 2002 seçimlerinde böyle bir durum yaşanmıştı.Sadece 
iki parti AKP: 34.3, CHP: 19.4 oy alarak barajı geçebilmiş 
diğerleri baraj nedeniyle Meclis dışında kalmışlardı.Bu 
yüzden yüzde 46.3 seçmenin oyu Meclis’te temsil edile-
memişti.Böylesi bir haksızlık biline biline hala yüzde 10 
barajının kaldırılmamış olması, en azından milli iradeye 
saygısızlık değil midir?

HANİ KOALİSYON OLMAYACAKTI?
16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunda 

EVETÇİLER, ‘’Bir daha koalisyon olmayacak’’ demiş-
lerdi.Bu sözlerini unuttular, şimdi kendileri koalisyonun 
en hası olan ‘’ittifak’’ı yasaya bağladılar.Birbirine aykırı 

parti programlarını, farklı ideolojileri ve geçmişteki kav-
gaları bir tarafa koyup nasıl ve niçin bir araya geldiler, 
bilmiyoruz ama ittifak süresinde Türkiye’ye yaptıkları iki 
büyük kötülüğü biliyoruz.Birincisi 16 Nisan referandu-
muyla Anayasa değişikliği yapıp Türkiye’nin tek adam re-
jimine geçirilmesi, ikincisi de Seçim Güvenliği ve İttifak 
Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesidir.

SAKINCALI MADDELER
Öyle bir yasa ki seçim hile ve yolsuzluklarına kapılar 

ardına kadar açılmıştır.Şimdi bunları görelim:
1- Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık böl-

gelerine kaydırılmaları, kimin nerde oy verdiğinin belli 
olmaması, seçmen denetimini engelleyip mükerrer oy ve-
rilmesine kapı aralayacaktır.Kötü niyetliler bunun hazırlı-
ğına çoktan başlamışlardır.CHP milletvekili Haluk Pekşen, 
2 milyon 537 bin sahte nüfus kimliği tespit edip açıkladı. 
Ölülerin bile oy kullanacağı bir ortam yaratılmıştır.

2- Sandık kurulu mührünün olmadığı oy pusulalarının 
da geçerli sayılması...Mühür basmak zor bir iş miş demek 
ki.16 Nisan referandum tecrübesi hoşlarına gitmiş olmalı.

3-Valinin önerisiyle seçim sandıklarının başka bölge-
lere taşınması veya birleştirilmesi, doğru bir uygulama 
olmayacaktır.Çünkü, Hükümetin emrinde olan Vali’nin ta-
rafsız olması biraz zordur.Sandıkların başına bir şey gelme 
ihtimali vardır.Bu nedenle Anayasa’mız seçimlerin ‘’yar-
gı denetimi ve gözetimi’’ altında yapılmasını emretmiştir.
Dolayısıyla Hükümet’in yani iktidarın adamı olan Vali’nin 
seçimlerde etkin rol alması, Anayasa’nın 67’nci maddesi-
ne aykırı düşmektedir.

4- Sandık kurulu başkanlarının memur olmaları da ikti-
dar partisine avantaj sağlayacaktır.Çünkü, memurlarımızın 
iktidardan pek çok beklentisi vardır ve sandık başkanlığına 
yapılan atamalarda ittifak yandaşı sendikalara mutlaka ön-
celik verilecektir.

Görev ahlakına ve temiz bir vicdana sahip memurla-
rımızı, elbette ki bu değerlendirmenin tamamen dışında 
tutuyoruz.

5-Herhangi bir seçmen tarafından sandık başına polis 
ve jandarma çağrılması, bazı yerlerde seçim güvenliği se-
bebiyle, doğru olabilir.Ancak polis ve jandarmayı sandık 
başında gören seçmenin de etkilenmesi, korku ve endişeye 
kapılıp iktidar partisine oy vermesi her zaman mümkün-
dür.Gayretkeş bir kişinin çağrısı üzerine sandık çevresinin 
polis ve jandarma ile dolması, seçmen üzerinde, mutlaka 
olumsuz etkiler yapacaktır.

6-Oy pusulasında ittifak partilerine ayrılan alanın her 
bir partiye ayrılan alandan büyük olması da Anayasamızın 
eşitlik ilkesine aykırı olmuştur.

7-Milletvekili oy pusulası ile Cumhurbaşkanı oy pusula-
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sının aynı zarfa konulacak olması, seçmeni yönlendirmeyi 
amaçlayan bir madde...Seçmen farklı tercihte bulunabilir, 
milletvekilliğinde başka bir partiye, Cumhurbaşkanlığında 
da başka bir partinin Cumhurbaşkanı adayına oy verebilir.
Vatandaşın tercih hakkının tek zarf mecburiyetiyle sınır-
landırılması veya engellenmesi doğru olmamıştır.

Yukarıda saydığımız nedenlerle, AKP-MHP ittifakının 
ikinci eseri olan seçim yasasına göre yapılacak seçimler, 
büyük şaibe ve tartışmalara gebedir.

Seçim şaibeli ise seçilenler de hiçbir zaman halkımız 
nazarında meşruiyet kazanamazlar ve bir gün gelir kazan-
dığını zannedenler yaptıklarına pişman olurlar.

Seçimler, devletin namusuna emanet edilmiştir.Dola-
yısıyla valilerin, seçim kurullarının, sandık başkanlarının 
adaletten ayrılmamaları, yani devletin namusuna gölge 
dahi düşürmemeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE NEREYE?
Seçimlerin özgür bir ortamda ve demokrasi kuralları-

na göre yapılıp yapılmaması, Türkiye’nin dışarıdaki imajı 
bakımından da oldukça önemlidir. Türkiye, demokratik 
ülkeler arasında sayılmaya devam mı edecek, yoksa an-
tidemokratik ülkeler sınıfına mı gerileyecek? Bunu, önü-
müzdeki süreçte iktidarın uygulamaları belirleyecektir.
Ancak, ittifakı oluşturan partilerin ayrıştırıcı ve tehditkar 
dili, Türkiye’nin antidemokratik çizgide yürüyeceğine işa-
ret ediyor.Sanki, Türkiye’nin yeni rejiminin ne olacağına 
önceden karar verilmiş.Bu yeni rejimin gereği olarak da 
16 Nisan referandumu ile anayasa değişikliği yapılmış, 
OHAL ilan edilmiş ve son olarak da Seçim Güvenliği ve 
İttifak Yasası çıkarılmıştır.

Bu bakımdan 2019 seçimleri, ülkemiz için hayati bir 
öneme sahiptir.Dolayısıyla, Türk milleti baskılara boyun 
eğmemeli, tehditlere aldırmamalı, oyunun çalınmasına 
izin vermemeli, hak ve hukukunu sonuna kadar savunmalı.
Çünkü seçimler, yüce milletimizin geleceğini, yani kade-
rini belirleyecektir.

***
İSTİKLAL MARŞI GÜFTESİ VE
BESTESİ İLE BİR BÜTÜNDÜR
DEĞİŞTİRİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşımızın bestesi-
nin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.Her sözü yasalaştı-
ğına göre, bu isteği de AKP ve MHP ortaklığı sayesinde 
gerçekleşebilir.Ancak bu, ne kadar hukuki ve doğru ola-
caktır?

Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 4’üncü 
maddesini, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddelerde yer alan 
hükümlerin değiştirilemez ve değiştirilmesinin teklif dahi 
edilemez olduğunu söylüyor.Dolayısıyla Sayın Cumhur-
başkanının  teklifi, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasına ay-
kırı bir teklif olmaktadır.

Denilebilir ki ‘’Marşın sadece bestesi değişecek.’’Bu 
bile tek başına marşın değişmesi anlamına gelir.Çünkü, 
bir şiirin marş olabilmesi için bestelenmesi gerekir.Beste 
yoksa,marş da yoktur.

Ayrıca, şu gerçek de asla gözden uzak tutulmamalı: 
İstiklal Marşımız  Zeki Üngör’ün bestesiyle 1930’dan bu 
yana söylenmektedir.Bu nedenle Türk Milletinin kanına, 
ruhuna, benliğine yerleşmiş, milletimizle bütünleşmiştir.

Dolayısıyla, en güzel beste yapılsa dahi mevcut bestenin 
yerini tutması mümkün olmayacaktır.İstiklal Marşı’nı du-
yunca saygıyla ayağa kalkan milyonlar, yeni besteyi du-
yunca yine ayağa kalkarlar mı, emin değilim.

Deniliyor ki İstiklal Marşı’nın söylenmesi zordur.Ola-
bilir.Bu bir kusur değildir.Hatta onun özgünlüğünün bir 
ispatıdır.Çünkü sıradan bir marş değildir.

Milli marşımızın okullarımızda çocuklarımıza iyi öğ-
retememiş isek, bu kusuru marşta değil eğitim anlayışında 
aramalı.Bir yığın gereksiz bilgi vermek yerine milli ruhu 
besleyecek işler yapılabilirdi.Bu nedenle müzik derslerine 
daha çok önem verilmeli.

İstiklal Marşımız doğru okunduğunda heyecanlanma-
mak, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını hatırlamamak 
mümkün değildir.Bu duygu yoğunluğunu bizden niçin al-
mak istiyorsunuz?

Diğer taraftan, Zeki Üngör’ün bestesinin küçümsenme-
si kasıtlıdır.Çünkü, bu beste Atatürk Türkiyesine aittir.İkti-
dardakiler ise kendilerine uygun ve Yeni Türkiye’ye özgü 
bir marşın peşindedirler.Yani alternatif bir marş...Sanki 
yeni bir devlet kuruyorlar.

Milli marşını güftesi ve bestesiyle yenileyen bir devlet 
var mı?Ben bilmiyorum ve bu yanlışlığı yapacaklarına da 
ihtimal vermiyorum.Çünkü, millet bilincine erişmiş top-
lumlar, milli tarihlerine bağlıdırlar, milli hatıralarını hiç 
unutmazlar.

İstiklal Marşı’nın bestesini değiştirme teşebbüsü, ma-
sum bir teşebbüs değildir.Bunun arkasında başka girişim-
ler ve öneriler de mutlaka gelecektir.’’Ne var ki canım, şu 
değişikliği de yapsak ne olur ki...’’ diyeceklerdir.Şartlar 
kendilerine uygun oldukça yapacaklar bunu.Sonra bir gün 
gelecek, göreceğiz ki Anayasa’nın temel maddelerinden, 
devletimizin kuruluş ve varoluş ilkelerinden geriye hiç bir 
madde kalmamış.Bu gidişi göremeyenler varsa, milli şuur 
gözleri kapanmış demektir.

İstiklal Marşımız Mehmet Akif Ersoy’un güftesi ve 
Zeki Üngör’ün bestesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
nın koruması altındadır.Yüce Türk Milletinin de İstiklal 
Marşımız ile hiçbir sorunu yoktur.Buna rağmen milli mar-
şı değiştirmeye kalkanlar, hem Anayasa’yı hem de yüce 
milleti çiğnemiş olacaklardır.

Türk devletinin nitelikleri ve Türk Milletinin temel de-
ğerleri üzerine tartışma başlatmak milli birlik ve beraberli-
ğin bozulmasına yol açar.Çünkü, bayrak, milli marş, resmi 
dili; ‘’ demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti’’ birleşti-
rici unsurlardır.Örneğin, bugün ‘’hukuk devleti’’ nin tartı-

şılır bir noktada olması, toplumda dağılma ve çözülmeye 
yol açmış bulunmaktadır.Dolayısıyla, milli marşımız olan 
İstiklal Marşı üzerine başlatılan tartışmanın, beste deği-
şikliğinden vazgeçmek suretiyle, sona erdirilmesi doğru 
olacaktır.

“İstiklal Marşımız  Zeki Üngör’ün 
bestesiyle 1930’dan bu yana 
söylenmektedir.Bu nedenle Türk 

Milletinin kanına, ruhuna, benliğine 
yerleşmiş, milletimizle bütünleşmiştir.” 
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NE? BİR KÜP ALTIN MI?
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Mega kentin bir tramvay durağında  kuşluk vakti 
beklemekte olan şuh bir bayana, çok pahalı bir 
otomobilden inen bir adam yaklaşarak:

-“Merhaba hanım efendi.” der. “Bir şey sorabilir 
miyim?”

Güzel bayan büyük bir merakla başını hafifçe eğerek:
-“Tabii.”der. 
Adam, kısık bir ses tonuyla:
-“Bir milyon dolar versem benimle yatar mısın?” 

deyiverir.  
Yüzü birden kızaran bayan bir anlık tereddütten sonra 

ışıl ışıl gözlerle:
-“Bir milyon dolar mı? Sahi mi? Eh yatarım her 

halde?” diye karşılık verirken kendini bulutlarda 
hissetmektedir.

Bu kez adam sırıtarak:
-“Peki, yüz dolara?”  diye sırnaşınca, bayan:
 -“Git başımdan şerefsiz! Ne sandın beni sen!?” 

diye şiddetle azalarken, iniş takımları açılmayan uçağa 
döndüğünü gizleyemez. 

Adam golü atar:
-“Canım senin ne olduğunu anladık. İş fiyatta 

anlaşmaya kaldı.”
*
Para, karakterlerin mihengi… 
Kolay kazanılan veya emeksiz bir parayı bir insana 

dokundurdunuz mu, onun ne tür karakterde  olduğunu 
kimyasının bozulmasından anlarsınız. 

İnsanın ruh kimyasını çözen para, asit gibi, kiminin 
rengini attırır, kimine kan yutturur, kimine köpek 
güttürtür, kimine kodesin yolunu tutturur... 

Maalesef her devirde şöhretin, makamın kavşağı çoğu 
kez para olmuştur.   

Gayemiz servet düşmanlığını körüklemek değil, bir 
hakikatten bahsetmektir. Tabii ibret alınırsa…  

 Son zamanlarda yüce Türk milletinin varlık sebebi 
olan Türklüğe, Atatürk’e,  millî ve manevî değerlerine 
saldırmak küresel ölçekte pirim yapınca bu yoldan şöhret 
olmak, servete ve makama konmak isteyenler de mantar 
gibi türemeye başladı. 

 Oysa “Para akıllı insanlara hizmet eder, akılsızlara 
hükmeder.” (Thmas Mamgıham) Anlayana yeter!..

*
Kimi Müslüman, güya her gün “Allah birdir, O’ndan 

başka tanrı yoktur!” der, ama ihtiras ve tamahkârlıkla 
paranın kulu olduğunu akıl edemez. 

Dünyanın kan gölü olması,  ekolojik düzenin 
bozulması bu yüzden değil mi?

Para, “put”un diğer adı; en büyük fitnedir. 
Her Müslüman, Hz.Peygamberi canından çok 

sevdiğini söyler ama, O’nun “Her ümmetin bir bozgun 
sebebi vardır; benim ümmetimin bozgun sebebi ise 
mal fitnesidir” buyruğuna uymaz.  Çünkü kimi “put” 
yapar  para kazanır, kimi “put”a tapar para kazanır, kimisi   
bunların nüfuzundan...  Dördüncüsü bunlara hizmet 
etmekten para’lanır?

Ya siz? 
Işık, karanlık bir yerdeki eşyaları nasıl açığa vurursa, 

para da insanların tıynetini ortaya çıkarır.
İnsanı insan yapan değerler, kimyasında gizlidir. 

Ruhunuzdaki zindanlar, kara delikleriniz, elde 
edemedikleriniz ne varsa hepsi ekranınıza üşüştüğünde 
ihtiraslarınıza yenildiğiniz an paranın tuzağındasınız 
demektir.

Bu yüzden tarihin her devrinde oluşan kaosların, 
makamlarda içi dolu görünen fosların,  emperyalizme 
rüzgar olan işbirlikçi bodosların tanrısı hep para olmuştur. 

Sevgi bir istismar malzemesidir.
Para karakterleri analiz  eder,  “Ben parayı 

sevmiyorum!.” diyen çıkarsa ona bir küp altın sunun, 
görün o zaman “parayı sevmiyorum” diyerek altının 
altında nice yamulanları, şerefini, vatanını, namusunu 
satanları?.. 

“Bir küp altın mı?” diye sorduğu an, zaten bahsi 
kaybetmiş demektir. Bir küp altına da niceleri namusunu 
kemirir her halde!?..

Adalet terazisinin sapması, dünyanın kılının kopması 
insanların, Allah’ın yanında parayı da tanrı edinmelerinin 
sonucu değil mi peki?

Düşünün şimdi. Parayı insan mı yarattı, insanı para 
mı?..Veya insan, parası kadar insan mı, yoksa insan, insan 
oluşu kadar para  mı?

Hangisi? 
Neden paranızın miktarı arttıkça o kadar korunmaya 

ihtiyaç duyarsınız? Ayrıca parayı kasaya hapsetmeniz, 
onu korumak için mi, ondan korunmak için mi?   

Cevabınız karakterinizdir.
Sahi paranın karşısında eğilmeyen kaç zat çıkar 

dersiniz… Çünkü para bu! Kiminin yüzünü kızartır, 
kimisinin gözlerini... Kimi, uğruna asılır; kimi, sayesinde 
kasıldıkça kasılır... Kimi, uğruna yatakta basılır.

Şimdi size soralım, paranın efendisi mi yoksa kölesi 
misiniz?  

İddiada, ya bir küp altın olursa? 
 *
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GEÇMİŞ BUGÜNÜN AYNASIDIR

“ABD sınırlarımızda terör ordusu kuruyor.YPG terör 
örgütünün paçavraları yanında Amerikan bayrakları dal-
galanıyor.Amerika PKK’nın Suriye kolu PYD’ye siyasi ve 
askeri destek sağlıyor. ABD Türkiye sınırına PKK’yı ko-
nuşlandırdı.”

Ünlü bir filozof “hayat geçmişe bakarak anlaşılır” 
demiş. Çok doğru bence…,hemen her şeyin açıklanma-
sının anahtarı geçmiştedir. Gazete başlıkları olan yukar-
daki haberleri okuyunca, elimi şakağıma dayayarak dü-
şünmeye başladım. Neler geçmedi belleğimden ABD’nin 
Türkiye’ye olan tutumu hakkında, neler hatırlamadım.İç-
lerinden en anlamlı, en düşündürücü olanları –belki birile-
rine ders olur umuduyla- aşağıya kaydediyorum.

ABD
-Thornburg Raporu (1947): Türkiye Amerikan çıkar-

larının büyük önem kazandığı bir yerde bulunmaktadır. 
Türkiye bizden yardım isterse, yalnız sermayemizi değil, 
aynı zamanda hizmetlerimizi, geleneklerimizi ve idealleri-
mizi değerlendireceğimiz ve elden gitmesine fırsat verme-
yeceğimiz bir yatırım fırsatı doğacaktır.

- ABD Türkiye’ye oldum olası karşı olan bir devlet… 
Anası İngiltere’den tevarüs etmiştir bu düşmanlığını. 
Lozan’ı sindirememiş, kabul da etmemiştir. Ortadoğu’da 
güçlü bir ulus devlet olarak Türkiye’nin varlığını küresel 
çıkarları ile -daha doğrusu küresel şirketlerinin çıkarları 
ile- bağdaşmaz buluyor. Bugünkü Ortadoğu’nun siyasal 
yapısından memnun değil. Hedefi bu yapıyı ufalamak, daha 
küçük, kişiliksiz, zayıf devletlere bölmek... Bütün gayre-
ti bu yönde… Bunun içindir ki Irak’ta, Afganistan’da… 
Irak’ı üç parçaya ayırmayı başardı, bağımsız Libya yok 
artık. İran için hazırlık yapıyor. Suriye’de planı uygulama 
aşamasında.., Suriye parça parça…

-Barack Obama (ABD Başkanı): “Asıl olan ABD dev-
letidir. Ben mizaç olarak Bush’dan farklı olabilirim, ancak 
ABD’nin hedefleri değişmez.”

- Ramazan Kurtoğlu (Uluslararası Finans Uzma-
nı): “Amerika’nın yeni milli güvenlik konsepti; kendi için-
de homojenliği beslerken, dışarısı için, her ülkenin kendi 
içinde etnik ve dinsel mikrolaşmayı, cemaatleşmeyi ve ça-
tışmayı öngörüyor.”

-Rockefeller (1956): “Azgelişmiş ülkelere yapılan yar-
dımda özel amaç, o ülke ekonomilerinin kilit noktalarını 
ele geçirmektir.”

-1900’lerin biraz öncesi ve başları… Yalnız Avrupa’da 
değil, onun da ötesinde, ABD’de Osmanlı ülkesini böl-
me, Hıristiyan eyaletlere ayırma planları yapılıyor. Paris 
Konferansı’na katılan ABD’li raportörlerin Türkiye’nin 
geleceği hakkında hazırladıkları rapor: Anadolu’da Arap-

ça konuşulan bölgeleri, Ermenistan’ı ve Konstantinopoli-
tan (İstanbul) devletini ayırdıktan sonra, geriye çoğunlu-
ğu Türklerden oluşan büyükçe bir bölge kalmaktadır. Bu 
bölgenin bir kısmının Kürtler için Kürdistan; Yunanlılar 
için Pontus; Suriyeliler için Kilikya; İtalyanlar için Ada-
lia ve bütün Güneybatı, yine Yunanlılar için Smyrna ola-
rak parçalanmasına yönelik istekler vardır.

- Woodrow Wilson (ABD Başkanı, 1919): 
“ Amerika’da Türk düşmanlığı inanılmayacak ölçüdedir. 
Türkiye haritadan silinmelidir.”

- Richard Podol (ABD görevlisi, 1975): “Yirmi yıldan 
fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan 
yardım programı artık meyvelerini vermeye başlamıştır. 
Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün 
bulunmadığı bir bakanlık ya da bir iktisadi kamu kuruluşu 
hemen hemen kalmamıştır. Bu kimseler halen bulundukları 
örgütte ‘ilerici güç’ niteliğini taşımaktadır.”

-Graham Fuller ve Paul Henze (CIA ajanları, 
1980’ler): “Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler döne-
mi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli, 
çok ırklı bir yapıyı dönmelidir. Bunun için en iyi yol ‘Ilımlı 
İslam’dır. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir.”

* ** *
-J. F. Kennedy (ABD Başkanı, 1962): “Dış yardım 

ABD’nin dünyayı denetleme ve etkileme araçlarından bi-
ridir.”

-Albert Wohlstetter (Amerikan Savunma ve Savaş 
Stratejisti, 1980): “Humeyni Devrimi’ne Türkiye’de cevap 
vereceğiz.” (Çevirisi: Türkiye’de Amerikan İslam’ı kura-
cağız.)

- Paul O’Neill (ABD Hazine Bakanı, 2001): “IMF 
programlarının başlatıldığı ülkelerde, hükümetlerin, iste-
diğimiz adımları atmaları; yapacağımız yardım progra-
mından önce gelmeli. Önce reform, sonra para!” 

- Yıl 1923, Yer Lozan… Bir akşam, İngiltere temsilci-
si ve Konferans Başkanı Lord Curzon, ABD temsilcisi 
Mr. Child ile birlikte İsmet Paşa’yı ziyaret eder. Havadan 
sudan konuştuktan sonra Lord Curzon asıl konuya gelir, 
konferansın iyi gitmediğinden şikâyet eder ve ayrılmadan 
önce tane tane, üstüne basa basa şunları söyler: “Bir neti-
ceye varacağız ama, biz memnun ayrılmayacağız. Hiçbir 
konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Her dediğimiz, makul 
olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor, hep-
sini reddediyorsunuz.En sonunda şu kanaate vardık ki ne 
reddederseniz, her birini cebimize atıyoruz.Ülkeniz harap-
tır, imar etmeyecek misiniz? Bunun için paraya ihtiyacı-
nız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız? Para bugün 
dünyada bir bende vardır, bir de şu yanımdakinde. Unut-

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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mayın, ne reddederseniz, hepsi cebimdedir. Nereden para 
bulacaksınız, Fransızlardan mı? Para kimsede yok, ancak 
biz verebiliriz. Memnun olmazsak kimden para alacaksı-
nız, harap bir ülkeyi nasıl kurtaracaksınız?İhtiyaç sebe-
biyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğü-
nüz zaman, bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer 
çıkarıp size gösterecek, önünüze koyacağız.” 

-JudithYaphe (ABD Milli Savunma Akademisinde 
Öğretim Üyesi): “Türkiye tehlike algılaması konusunda 
artık homojen değil. Dahası, sistemin stratejik düşünme 
mekanizması zayıf ve gittikçe parçalanıyor. Artık tek Tür-
kiye yok. ABD işi bitirdi bile!”

- MarcParris (ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, 1997-
2000): “Türkiye’nin kenarda kalması savaşı birkaç hafta 
daha geciktirir, ancak ondan sonrası var. ABD’den yar-
dım istemeye kalktığınızda, Beyaz Saray’ın telefonları hep 
meşgul çalar.”

- Joseph Biden (ABD Başkan Yardımcısı, 2009): 
Türkiye’nin Filistin davasını destekleyici tutumu üzerine): 
“Türkiye’nin etrafını ateş çemberine çeviririz.”

-Brad Sherman (Ermeni soykırım tasarısı-
na “evet” oyu veren Amerikalı Demokrat Senatör): “Bir-
kaç gün kızar ve unuturlar. Fransa’ya da kızdılar... Ama 
şimdi iki ülke arasındaki ticarete bakın. Ticaret hacmi ta-
van yaptı.”

-ABD Savunma Bakanı LeonPanetta (Mart 2012): 
Suriye’de, tüm Suriye halklarının hakkını tanıyan bir re-
jim istiyoruz.”

TÜRKİYE
- 1945-47 yılları… CHP iktidarda… Cumhurbaşka-

nı İsmet İnönü… LordCurzon’ın tehdidinden kendisine 
ders çıkarması ve devleti yönetme sırası kendisine geldi-
ğinde buna göre politikalar uygulaması icap eden İnönü, 
gerekenin tam tersini yaptı ve Curzon’ın tehdidinin ger-
çekleşmesine yol açacak süreci başlattı: Sivil ve asker 
Amerikan heyetleri, savaş gemileri ülkemizde... Türkiye 
IMF ve Dünya Bankasına üye oluyor. Türkiye ve ABD 
arasında askerî ve ekonomik temaslar başlıyor. Dostluk 
derneği kuruluyor. Türk subayları Amerikan tipi üniforma-
lar giymeye başlıyor. ABD’ye imtiyaz tanıyan ilk anlaşma, 
ABD ve sonrasında diğer Batılı devletlerle borçlanma an-
laşmaları,  eğitim anlaşmaları,  askerî işbirliği anlaşmaları 
yapılıyor. Ardından gelen iktidarlar da (A. Menderes, S. 
Demirel, K. Evren, T. Özal, B. Ecevit, R. T. Erdoğan,…) 
İsmet İnönü’den hiç geri kalmadılar, hatta çok daha ileri 
gittiler.

-ABD ile 1947 Antlaşması (Truman Doktrini)… 
“ABD’nin dünya egemenliği” doktrini olan Truman Dokt-
rini ile başlayan Amerikan “yardımı”, ülkemizi Kemalist 
Yol’dan saptırıyor. Türkiye Amerikan emperyalizminin 
gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılıyor. 1923-
1938 Türkiye’sinde, Atatürk zamanında ne yapılmışsa yı-
kılmaya başlıyor, ters yüz ediliyor: Bağımsızlığımızın yi-
tirilmesine karşı yükselebilecek sesler susturuluyor. ABD 
ile ikili antlaşmalar yapılıyor. Siyasal ve ekonomik ba-
ğımsızlığımız törpülenip, giderek yok ediliyor. Millî eği-
timimize, ulusal olmaktan çıkarılıp, Amerikan çıkarlarına 
uygun bir yapı kazandırılıyor. “Atatürk Devrimleri”nin 
birinci güvencesi olan Köy Enstitülerinin kapatılması sü-
reci başlatılıyor. Yerine imam-hatip okulları açılıyor. Eko-
nomi politikası olarak devletçilik sulandırılıyor. Ekonomi 
IMF’nin kıskacına sokuluyor. Dış borçlanma, yabancı ser-

maye girişi başlatılıyor.
- Feridun Cemal Erkin (İsmet İnönü Hükümeti Dışiş-

leri Bakanlığı Genel Sekreteri, 1946): “Türkiye, kaderini 
ancak Amerika ve Büyük Britanya’ya bağlarsa, esenliğe 
kavuşabilir.”

-Celal Bayar (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
1957) «Ülkemizde Amerika’nın gelişme merhalelerini ta-
kip ederek çalışıyoruz. Otuz yıl sonra bu ülke 50 milyon 
nüfuslu küçük bir Amerika olacaktır.»

- Cevdet Sunay (Genel Kurmay Başkanı, 1960-
1966): Donumuza kadar her şeyimizi Amerika veriyor. Ta-
bii ki onu dinleyeceğiz.”

- Rahmi Koç (TÜSİAD): “Amerika karar verdiğini 
yapıyor. Güç onda. Amerika bir şey dediği zaman hepimiz 
boyun eğeceğiz.”

- CIA (Turgut Özal biyografisinden, 1990’lar) : “Gel-
miş geçmiş en ABD yanlısı Türk lideri…”

-2000’li yıllar…  AKP’nin programının ana hatları, bir 
görüşe göre “ABD’den gelen gizli bir mektuptan” alınıyor.

-Barack Obama (ABD Başkanı, 2012): “Kendisiyle 
gurur duyduğum beş liderden biridir. Recep T. Erdoğan’ın 
söylediklerine inanırız. Taahhütlerde bulundu, o doğrul-
tuda ilerleyeceğine inanıyoruz. Amerika’nın çıkarları ve 
ilgileri konusunda titiz davranacağını biliyoruz.”

-Yıl 2003… ABD derin devletinin en önemli adamla-
rından Richard Hollbroke, Osmanlı’nın, “Irak coğraf-
yasını etnik ve dinî unsurlara özerk statü vererek yönet-
miş” olduğunu söylüyor. Hemen ardından Tayyip Erdoğan 
“Türkiyelilik” ve “30 küsur etnik” unsur tartışmasını baş-
latıyor. Aynı yıl ABD’nin İstinye’deki başkonsolosluğun-
da 10 gazeteciye “Yeni Osmanlıcılık” adı altında, “Türki-
ye ile ABD’nin ortak çıkarlarının nerede olduğuna” dair 
bir seminer veriliyor.

-Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhuriyeti Baş-
bakanı): “Bir mozaik oluşturacağız. Bu mozaikte 30’u aş-
kın etnik topluluk olacak.”  Ve çok geçmeden, “Yeni Os-
manlı coğrafyası” olarak gösterilen bir Büyük Orta Doğu 
Projesi’nin haritası sürülüyor piyasaya. Aslında bu, Büyük 
İsrail haritasından başka bir şey değil.

- R. T. Erdoğan (Başbakan, 26.4.2012): “Güçlü bir 
silahlı kuvvetlere sahibiz. Gerektiğinde Suriye’ye mü-
dahale edebiliriz.” Bu açıklama ABD Savunma Bakanı 
LeonPanetta’nın şu sözlerinden 1,5 ay sonra yapılıyor: 
“Seçeneklerimiz arasında gerekirse askeri müdahale de 
var.”

* ** *
- Bir düşünür: “Yarın için bir planı olmayan, başkası-

nın planının parçası olur.”
- Yaşar N. Öztürk: “Atatürk çok büyük bir imkân 

yaratmıştı. Ona en küçük bir ekleme yapılsaydı, Türkiye 
bugün Japon mucizesini geride bırakmış olacaktı. Ama 
hiçbir ilave yapılmadı. Çünkü Atatürk sonrasındakilerin 
hiçbirinde yaratıcı diyalektikten nasip yoktu. Hepsi imkân 
yiyici, hazıra duacı idi. Keşke sadece böyle olsalardı: epey 
bir kısmı aynı zamanda haindi. Türkiye’de imkân yiyenle-
rin, dincisi ve Atatürkçüsü ile geldikleri ve Türkiye’yi ge-
tirdikleri yer ortadadır. Bunlarda yaratıcı iman olmadığı 
için sürekli imkân yediler.”

- İsmet İnönü: “Hiçbir ülke yoktur ki kendi içinde bi-
zimki kadar çok hain yetiştirmiş olsun.”

- Mustafa K. Atatürk: “Sakın kapıyı aralık bırakma-
yın, farkına varmadan, ardına kadar açılır.”
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İsmet BURKAY

09.09.2017 tarihinde görsel medyada çıkmış bir ha-
ber…

Eminim ki çok insan,  bu habere, üstünkörü bakıp 
geçmiş; birçoğumuz da okumaya gerek bile duymamıştır.

Önem sıramız, yurtta ne olup bittiği değil ki!  Mem-
leketin yer altı zenginlikleri, yer üstü zenginlikleri nasıl 
kullanılıyor, kimlere, nasıl peşkeş çekiliyor, hiç derdimiz 
olmadı ki!

Bilgisizlik, bilinçsizlik, dalâlet veya ihanet… Artık 
nasıl adlandırılırsa…

Birçok medeniyete kucak açmış bu vatan toprakla-
rı, gerek üzerinde yaşayan canlı çeşitliliği, gerekse bitki 
çeşitliliği bakımından dünyanın gözleri üzerinde olan bir 
bölgedir.

Kadrini, kıymetini bilen kim?
Habere kısaca değinmek isterim.
Yılda 200 milyon dolar kazandıracak kadar ekono-

mik bir değeri olan incir üretiminde, ülkemiz dünya lideri 
konumunda… 

1882 yılında bir Amerikalı, İzmir’den incir fidanı 
alır, Kaliforniya’ya götürür… Sonuç ;  ABD bugün, Ce-
zayir, Tunus, İspanya ve İran gibi ülkeler gibi, inciri dün-
yaya satan ülke konumunda ve onlara rakip…  Kuru inci-
ri pazarlayan ülkeler arasında Türkiye ve İran’ın ardından 

3. sıraya yerleşmiş durumda.
Ama, bu öykünün hepimizi şaşkınlığa uğratacak bir 

tarafı var… 
Bu şaşkınlığı, ünlü botanikçi Prof. Dr. Hikmet Bi-

rand, Amerikalıların incir üretimiyle ilgili karşılaştıkları 
sorunları, Alıç Ağacıyla Sohbetler (TÜBİTAK Yay.) kita-
bında şöyle anlatıyor: (Oda tv.09.09.2017)

“Geçen yüzyıl sonlarına doğru Amerikalılar 
bizden, iklimi Ege iklimine benzeyen Kaliforniya’ya 
incir fidanı götürmüş, dikmişler. Fidanlar büyümüş, 
güzel, gürbüz ağaç olmuşlar. Ama bir türlü meyve 
tutmamışlar. Amerika’dan sonra birkaç uzman gel-
miş, incirleri incelemişler. Anlamışlar ki dişi çiçeklerin 
tozlanmasında aracılık eden, baba incir çiçeklerinde 
kuluçka çıkaran küçük sinektir. Baba incir ve sinek-
lerden götürdükten sonradır ki eskiden yetiştirdikleri 
ağaçlar meyve vermeye başlamışlar. Amerika’da çok 
sinek çeşidi var ama incir sineği yok; çünkü incir yok 
orada. Her çiçeğin özel bir böceği vardır. Her böcek 
türü, hoşlandığı bir bitki türünün çiçeğine dadanır. O 
çiçekte neyi sevmiş, neden hoşlanmışsa onu arar.”

Sinek deyip geçeriz işte! Önemsiz addederiz, rahat-
sızlık veriyor diye hayıflanırız… Değersiz gördüğümüz 
insanları ‘’sinek gibi ezme’’ yi de unutmayız evvelallah…  

Sinek
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135 yıl önce götürülen fidan ve sinek… ABD, inciri 
bugün ‘’Calimyrna’’  adı ile satıyor ve dünyaya rakip…

Lâlenin,  Avrupa’ya İstanbul’dan gittiği hepimizce 
malum…  Anlamakta zorlandığım şey; bir öğünme içe-
risinde oluşumuz. Niçin,neden? Neresiyle öğünüyoruz, 
bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Elimizdeki ekonomik 
değeri olan varlığı Hollandalıya kaptırmak mı övünülecek 
durum, yoksa Hollanda’nın yaptığı gibi lâleyi ekonomiye 
yeterince kazandıramamak mı?

 Lâleye, sümbüle, mor menekşeye, hatta tüm çiçek-
lere, şiirler yazmış, türküler dizmiş, şarkılar bestelemişiz. 
Lakin bütün bunların bir ekonomik değerinin olabileceği 
aklımızın ucundan bile geçmemiş…

Busbeck  Avusturya Maceristan sefiri… İstanbul’da 
kaldığı yıllarda (1552-1562) ülkesinde olmayan bitkiler 
dikkatini çeker… İncelemeye başlar… O yıllarda Av-
rupa lâleyi tanımamaktadır. Busbeck, botanikçi olan bir 
arkadaşına da gördüğü lâlelerden bahseder. İstanbul’dan 
ayrılırken yanında götürdüğü 
bitkiler arasında lâle soğanı 
da vardır. Bunları, kendisi mi 
alıp götürdüğü, yoksa Kanunî 
tarafından hediye mi edildiği 
yeterince açıklığa kavuş-
muş değil.  Ancak açık olan 
bir şey varsa lâle soğanları, 
Hollanda’da pek sevilmiş ve 
yüksek fiyatlarla satılmaya 
başlanmış…

Sonra ne olduğunu bi-
liyor muyuz? 16. Yüzyılda 
bir şekilde götürülen lâle, 
18. Yüzyılda ithal edilir hale 
gelmiştir… Lâleler ülkesi 
Hollanda’dır artık, lâle devri 
yaşamış ülkemiz değil…

Ülkemizdeki bitki çeşit-
lerinin ne kadarı, akademik 
çalışmalarla belirlenip sınıflandırılmıştır? Nerdeyse ka-
panma durumuna gelen ziraat fakültelerimiz, bu konuda 
hangi çalışmalar içindedir? Tabiat varlıklarını koruma ve 
kollama kanun desteği ile birlikte nasıl yapılmaktadır? 
Bir çırpıda insanın aklına geliyor bu sorular…

Ülkemiz, coğrafi konumu itibarı ile geniş bir floraya 
sahip bir ülkedir. Bu bitki çeşitliliğinin yanında yüzler-
ce bitkimiz endemiktir ( sadece ülkemize hastır). Doğal 
olarak, bu durum küresel bitki ürünleri pazarında,  ister 
istemez rekabetçi konuma getirmektedir. Ancak bu potan-
siyele rağmen, bu pazarda Türkiye kendine ne kadar yer 
buluyor, bu tartışılır.

Türkiye, 25 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitki 
pazarında 100 milyon dolarlık bir pazar payına sahiptir. 
Ülkenin bitki potansiyeli yeterince ortaya konup, eko-
nomik değerlerinin belirlenmesi gerekir. Doğada kendi-
liğinden yetişen bitki çeşitliliğimiz birçok sektörde ham 
madde konumundadır.  Özellikle ilaç sanayinde bitkileri-
mizin ekonomiye canlılık getireceği bir gerçektir. Bunun 

yanında kozmetik sanayinde, sabun, diş macunu yapı-
mında, baharat yapımından şekerlemelere kadar geniş bir 
pazarda kendisisine yer bulacağı gerçektir.

Bu gün ülkeler topla tüfekle zapt edilmiyor. Ekono-
misi ele geçirilmiş bir ülke zapt edilmiştir. Kendi insanını 
doyurmak için dünyanın ta bilmem neresinden buğday 
ithal etmeye kalkarsan, bu topraklar insanı çarpar. Konya 
ovası, Trakya buğday ambarı diye bilinirdi. Şimdi ne oldu 
da insanı doyurmak için buğday, hayvanı doyurmak için 
saman ithal eder duruma geldik…

Temmuz’un,  Ağustos’un ortasında domatesi 3 tl. 
den, biberi 5 tl. den yiyen bir ülke durumuna nasıl düşü-
rüldük? Buna akıl yoran var mı?

Yıllar önce bir köy ortaokulunda çalışmıştım. Köy 
demek yanlış olur. Kasaba… Geniş topraklara sahip ve 
sulak bir araziye sahip bir yer… İlçede kurulan pazara 
memurlardan, öğretmenlerden önce bu kasabanın aha-
lisinin gitmesini oldukça yadırgardım. Her türlü tarım 

yapmaya elverişli topraklara 
sahiptiler. Maalesef bahçe 
tarımı yapmıyorlardı. 5 km. 
uzağında bulunan başka bir 
kasabada bahçe tarımı yapılı-
yor, bu bölge; özellikle üzüm-
leri pek meşhurdu…  

İşin, okullaşma öğrenim 
görme ile alakası var. Verdi-
ğim örnekte toprağını işleyen, 
her türlü yapan bu kasabada, 
%100 e yakın bir eğitimleş-
me vardı, kasabanın bütün 
gençleri yüksek öğrenim gör-
müşler görüyorlardı… Görev 
yaptığım yerde ise, kasaba 
nüfusunun %50 si, ilkokulu 
bitirdikten sonra okula gitme-
yi bırakıyordu…

Bilinçsizlik, bilgisizlik, 
tembellik…

İşin bir de siyasi ayağı var…
 Ebter tohumu ülkeye sokmak, ülkenin ziraatını nere-

ye getirecektir? 
Köylü, kendi ürettiği domatesin tohumunu komşu ile 

paylaşamaması ya da bunu  satamamasının anlamı nedir? 
Bu durum nasıl açıklanabilir?

Vatana sahip olmak; bilgi ile olur, çalışma ile olur. 
Cenab-i Allah’ın, Türk milletine bahşettiği bu ülkenin 
topraklarında, kem gözler bir oyun içerisindedir. Bunu, 
artık sağır sultan bile biliyor.  Günlük çıkar ilişkileri ülke-
nin geleceğini zora sokmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak savaşlar su savaşları, 
tarımı kontrol etme savaşları ve enerjiyi kontrol etme sa-
vaşları boyutunda olacağı gün gibi aşikârdır.

Emperyalist devletler bu savaşlarda başarılı olmak 
için önlemlerini yıllar öncesinden almış ve uygulamaya 
koymuştur.

Biz günü kurtarmakla meşgulüz…

“Ülkemizdeki bitki çeşitle-
rinin ne kadarı, akademik 
çalışmalarla belirlenip 

sınıflandırılmıştır? Nerdeyse ka-
panma durumuna gelen ziraat 
fakültelerimiz, bu konuda hangi 
çalışmalar içindedir? Tabiat var-
lıklarını koruma ve kollama ka-
nun desteği ile birlikte nasıl ya-
pılmaktadır? Bir çırpıda insanın 
aklına geliyor bu sorular…” 
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“ Bir Damla Kan, 
Bir Damla Petrol”

İngiltere’nin 20. asırda yetiştirdiği en önemli dev-
let adamlarından olan W. Churchill, 1936 yılında İngiliz 
Avam kamarasında petrol ve İngilizlerin menfaatleri tar-
tışılırken şu tespitte bulunuyordu : “Bir damla petrol bir 
damla kandan daha değerlidir.” Bunun üzerine İngiliz-
ler dünya petrol piyasasını ellerine geçirmek üzere bütün 
kudretlerini gösterdiler ve bunda da başarılı oldular.

Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşında Fransa’nın ve 
müttefiklerinin savaşı kazanmasında çok önemli katkısı 
olan Clemancau, Amerika Cumhurbaşkanı Mr. Wilsun’a 
gönderdiği telgrafta şunları söylüyordu:” Eğer müttefik-
ler savaşı kazanmak istiyorlarsa; Fransa’nın kana ol-
duğu kadar petrole de muhtaç olduğunu bilmelidir.” 

Batılı emperyalistler, petrolün 20’nci yüzyılın en kıy-
metli ham maddesi olduğunu anladıktan sonra,  petrolün 
çıkarıldığı her yerde devrimler, savaşlar, hükümet darbele-
ri birbirini kovaladı ve petrole sahip ülkelerin halkları hiç-
bir zaman rahat bir nefes alamadı. İşte bu gün Ortadoğu’da 
yaşanan savaşın kökeninde yatan da budur. Binlerce, yüz 
binlerce insanın öldürülmesinin, evlerinden, yurtlarından 
edilmesinin temel nedeni budur; yani petrol. Kendi emel-
lerini ve ekonomik güçlerini korumak için emperyalistler 
yüz elli yıldır petrol yataklarının merkezi olan Ortadoğu’da 
gaddarlıkla ve vahşice kan dökmeye devam ediyorlar. Uy-
garlık, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi insanlığın orta-
ya koyduğu temel ilkelere en acımasız darbeyi indiriyor-
lar. Demokrasi adıyla sınırları aşarak ülkeleri işgal eden, 
insanların kanını acımasızca döken bu güçler; milyonlarca 
insanın yazgısını ellerine geçirerek onları sefalete sürük-
lüyorlar. İslam dünyasının doğal zengin kaynaklarını, ser-
vetlerini ve gelirlerini sömürerek, onları ayakta kalma mü-
cadelesi vermeye bile tahammül etmiyorlar. İşte Batının 
demokrasi ve insan hakları anlayışı budur. 

Barış ve huzur verici bir güç olarak Ortadoğu’ya giren 
demokrasi havarileri ne hale getirdi bölgeyi. Güya sefaleti 
unutturmak ya da bir sevinç ateşi yakmak için gelmişlerdi. 
Bıkkın kalpler de buna inanmışlardı. Çünkü demokrasi ve 
insanlık sevgisinin şarkısını söylüyorlardı bunlar. Bu yüz-
den de özgürlük abidesi dikmişlerdi ülkelerinin göbeğine. 
Güya onun içinde özgürlüğün ateşi yanıyordu. Ama bugün 
gördük ki o yanan özgürlük ateşi değil, insanlığın onuru, 
şerefi, kanı imiş. 

Demokrasi adıyla sınırları aşarak ülkeleri işgal edip 
milyonlarca insanın yazgısını ellerine geçirerek onları sefa-
lete sürükleyen emperyalist güçler bugün de Ortadoğu’yu, 
Suriye’yi kan gölüne çeviriyorlar. Bunlar Müslümanları 

acımasız ve şiddet düşkünü olarak gösterip onları insan-
lığın ortaya koyduğu temel hak ve hürriyetlerden mahrum 
bırakmak istiyorlar. Üstelik bunun adına da demokrasi di-
yorlar. Gözyaşı ve kan üzerine demokrasi kurulur mu? Kin 
ve nefretin aşısı üzerine demokrasi bina edilir mi? Silah-
ların, yakıtı insan olan alevlerin, Ortaçağ Haçlı seferleri 
denilen barbarlık ve vahşet döneminin çan sesini hatırlatan 
bombaların tahribatı üzerine demokrasi, insan hakları tera-
zisi kurulur mu? İnsan hakları edebiyatı yapanlar bu gün 
de Suriye’de aynı oyunu sergiliyorlar. Dostluk kisvesi adı 
altında düşmanca davranıyorlar. Terör örgütlerini içten içe 
destekleyerek kendi çıkarları için Ortadoğu’yu kana bu-
luyorlar. Bir damla petrol için akıtılan kanlardan besleni-
yorlar. 

İnsani ruhun gidişini şeytani ruha çeviren ve bunun 
adına da “yeni bir dünya kuruyoruz” diyen demokrasi 
sapkınlarının tuzağına artık milletimiz düşmek istemiyor. 
Çünkü biliyoruz ki böyle bir dünyada, insani duygular, in-
sanla ilgili düşünce ve arzular insan zihninden çıkarılmak 
ve yok edilmek isteniyor. Bu zihniyette halklar, devletler 
uyutuluyor, büyüleniyor ve hatta müthiş bir mütarekeye 
zorlanıyor. Yani karanlıklar aydınlığı istila diyor. Bu ma-
teryalist zihniyetin amacı petroldür, İsrail’in geleceğidir. 
İşte bu nedenledir ki yozlaşmış bencilliğin savunucuları 
olan Amerika yönetim ile İsrail’deki savaş yanlısı yöne-
tim, çıkar birliği içerisinde, Ortadoğu’yu kana ve ateşe bo-
ğuyor. Bunun adı küresel faşizm değil de nedir? Tek dünya 
diktatörlüğü diyebileceğimiz bir ideolojidir bunun adı. Bu 
ideolojiye sahip olanlar, tüm dünyayı teslim alıncaya kadar 
gölgelerini devletlerin arkalarında dolaştırmak istiyorlar.

Bu ideolojide yaşamın, imanın, faziletin, namu-
sun, özgürlüğün, barışın, zaferin, dindarlığın hatta haz-
zın ve birlikte yaşamın bir değeri yoktur. Bu ideolojide 
sahtekârlığın, ölümün, hırsın, sefaletin, korkunun, felake-
tin, savaşın ve sömürünün yeri vardır. 

Ancak, 21’inci yüzyılda, milletimiz egemen sınıfla-
rın, emperyalist devletlerin sloganları altında ezilmek ve 
onların kuklalarının zulümleri altında mahkûm olmak is-
temiyor. İnsana acı ve ıstırap veren yaşamdan kurtulmak 
istiyor. Bu dünyanın gürültüsünden, baş döndürücü savaş-
larından kurtulmak istiyor. Çarpışmadan yenmenin, fazile-
te karşı hakaretin, yaşamak isteyene karşı öldürmenin ka-
bul gördüğü hazin bir dünyada yaşamak istemiyor. Bütün 
olumsuzluklardan arınmış, bütün olumsuzlukların karşıtı 
bir dünya düşlüyor. Yükselmenin ve gururun hazzını tüm 
insanlıkla birlikte tatmak istiyor. 

M. Kemal ATİK
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MEB’İN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ KİTABI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim ve öğre-
tim yılında öğretim programında (müfredatta) yenileşme 
ve sadeleşmeye gitti. Bu doğrultuda ders kitapları da ye-
nilendi. Ortaöğretimde (lisede) seçmeli ders olarak oku-
tulan Osmanlı Türkçesi dersinin kitabı da yenilendi. Bu 
yazımızda, yenilenen 10. sınıflar için Osmanlı Türkçesi 
kitabındaki yanlış ve eksiklikleri, dikkat çeken noktaları 
ortaya koymaya çalışacağız.

İçerik
Söz konusu ders kitabının ilk ünitesi, bir önceki Os-

manlı Türkçesi-10 ders kitabının aksisine yoruma açık 
ifadelerle doludur. Osmanlı Türkçesini Tanıyalım adlı ilk 
ünitede Osmanlı Türkçesi hakkında genel bilgiler yer al-
maktadır.

Kitaptaki Osmanlı Türkçesi adındaki ilk okuma parça-
sı şu cümleyle başlamaktadır: “Osmanlı Türkçesi, Kur’an 
harfleriyle okunup yazılan Türkçedir.” Kitaptaki yanlış-
lıklar hemen ilk cümlede gözümüze çarpmaktadır. Doğru 
cümle: “Osmanlı Türkçesi, Arap harfleriyle okunup yazı-
lan Türkçedir.” olmalıdır. Oysaki bir önceki ders kitabın-
da doğru bilgi olan Osmanlı Türkçesinin Arap alfabesiyle 
yazıldığı ifade edilmiştir.

Zaman zaman“Kur’an harfleri” yerine “Arap harfleri”, 
“Osmanlı Türkçesi harfleri” dendiği de görülmektedir. Bu 
ifadeler tutarsızlık oluşturmaktadır.

Osmanlı Türkçesi Kur’an harfleriyle değil, Arap 
harfleriyle yazılır; çünkü:

1. Arap harfleri Kur’an’la birlikte ortaya çıkmış de-
ğildir. Kur’an’dan önce de Arapça vardır, Arap harfleriy-
le okunup yazılmaktadır. Hz. Peygamber’imize ilk vahiy 
olan “oku” emri geldiğinde Hz. Peygamber’imizin okuma 
bilmediğini ifade etmesi bunun en açık örneği değil midir?

2. Kur’an Arapçadır; ama Arapça, Kur’an değildir. 
“Kur’an harfleri” ifadesi bu cümleyi okuyan kişilerde 
“harflerin kutsiyeti” düşüncesini uyandırabilir. Hâlbuki 
kutsal olan Allah’ın sözleridir, harfler değil. Hiçbir alfabe-
nin kutsiyeti yoktur. Her alfabe ile güzel ve çirkin şeyler 
yazılmıştır, yazılmaya da devam etmektedir. 

3. Kur’an’ın da aynı alfabeyi kullanıldığı vurgulanmak 
isteniyorsa o zaman: “Osmanlı Türkçesi, Kur’an’ın da ya-
zımında kullanılmış olan Arap harfleriyle okunup yazılan 
Türkçedir.” denmelidir. 

“Osmanlı Türkçesini Bilmenin Önemi” başlığı ile ve-
rilen metinde bütünüyle öznel yargılara yer verilmiş. Me-
tinden bir parça şöyledir: “… Millî kültürümüzün temelini 

teşkil eden eserlerimizin hemen tamamı Osmanlıcadır.” Bu 
bilgi nesnel bir bilgi değildir. Osmanlı Türkçesinin millî 
olup olmadığı tartışma konusuyken millî kültürün temelini 
oluşturan eserlerin tamamının Osmanlı Türkçesiyle yazıl-
dığını iddia etmek ne derece doğrudur? Parçanın sonun-
daki cümle de yanlış bir değerlendirmedir: “Osmanlıcayı 
öğrenmek, öz yurdunda kendi kültürüne yabancı kalmış 
bir neslin vicdan muhasebesinde ecdadına ve tarihine karşı 
vadesi çoktan dolmuş bir fikir borcudur.”Burada, Osmanlı 
Türkçesini bilmeyenlerin kendi kültürüne yabancı olduğu 
öne sürülerek millî kültür, Osmanlı Türkçesini bilmeye in-
dirgenmektedir. O zaman Türkçenin Osmanlı Türkçesin-
den önceki dönemlerinin, Osmanlı Türkçesi Döneminden 
önceki ve sonraki ecdadımızın suçu(!) nedir ki onlar millî 
kültürden pay alamamaktadır?

Bu ifadeler bir yazarın kişisel görüşleridir ve yazar çe-
şitli yerlerde bunu dile getirebilir; fakat, bir ders kitabın-
da öznel yargılar kesin bilgiler gibi sunulamaz. Osmanlı 
Türkçesi,Türkçenin bir dönemidir. Dolayısıyla, Osmanlı 
Türkçesi hakkındaki bir parçanın, alanında uzman bir dil 
bilimciden alıntılanması gereklidir.

Ünite sonu değerlendirme sorularında şu soruya yer ve-
rilmiş:

“Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi Osmanlı 
Türkçesi harflerini kullanmamıştır?

A) Büyük Selçuklu Devleti 
B) Anadolu Selçuklu Devleti 
C) Anadolu Beylikleri 
D) Karahanlı Devleti 
E) Uygur Devleti” 
Sorunun yanıtı Uygur Devleti olarak düşünülmüş ol-

malı; fakat, yanıt hiçbiridir. Anılan devletlerden hiçbiri 
Osmanlı Türkçesi harflerini kullanmamıştır; çünkü, anı-
lan devletlerin hiçbirinin zamanında Osmanlı Türkçesi 
meydana gelmemiştir. Adı üzerinde: Osmanlı Türkçesi. 
Osmanlı Devleti ortada yoktur ki Osmanlı Türkçesi olsun. 
Soru şu şekilde sorulmalıydı: Aşağıda verilen Türk devlet-
lerinden hangisi Arap harflerini kullanmamıştır?

31. sayfadaki ifadelere bakalım: “… Camilerimiz, pey-
gamberimiz, vatanımız, bayrağımız bizim için nasıl mu-
kaddes ise Kur’an ve Kur’an harfleride saygı gösterilmesi 
gereken değerlerimizdendir.” Bu değerlendirmelerin altın-
da isim yok. Kitabı hazırlayan kişi ya da kişilerin cüm-
leleri olmalı. Öncelikle cümle bağlaşıklık ve bağdaşıklık 
bakımından bozuktur. “… nasıl mukaddes ise” ifadesi “… 
da öylece mukaddestir” yüklemini gerektirir. 

Kağan AYDOĞDU
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Bu değerlendirmede Kur’an harfleri de kutsal-
dır, denerek Arap harfleri Kur’an-ı Kerim’le, camiyle, 
Peygamber’le, vatan ve bayrakla bir tutulmuştur. Arap 
harflerini bu kutsallarımızla bir tutmak demek şu demek-
tir: Birisi Kur’an’ı yırtmak, onu değiştirmek istese; cami-
lerimizi tarumar etmek, ya da başka bir dinin ibadethanesi 
hâline dönüştürmek istese; Peygamber’imize dil uzatıp 
onun yerine başka birini peygamber ikame etmek istese; 
vatanımıza göz dikip bizi vatanımızdan sürmek istese; 
bayrağımıza el uzatıp onu yok etmek, yerine başka bir 
bayrak dikmek istese ne yaparız?.. Öyle ise birisi, bunlar 
gibi kutsal olan Arap harflerini değiştirmek, yerine başka 
harfleri getirmek isterse yine aynı şeyi yap.(!) Yanılıyor 
muyuz? Kur’an harfleri diyerek Arap harflerini kutsallaştı-
rırsak bu sonuç çıkmaz mı?

Bütün alfabelerin temelde sistemli bir uydurmaya da-
yandığını; hiçbir alfabenin kutsal olmadığını; yalnızca, 
dillerin sesletimine uygun olan veya olmayan alfabelerin 
olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Kaynakların Verilişi
Kitapta alıntı yapılan kaynakların verilişinde de eksik-

likler görülmektedir. 12. sayfada Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan 
alıntı yapılmış, kaynak şöyle verilmiştir: “İ. Ortaylı, Os-
manlıca ve Osmanlılık, Milliyet Gazetesi.” Bu kaynağa 
ulaşmak isteyen kişi, kaynağı nasıl bulacaktır? Gazetenin 
tarihi veya sayısı da verilmeliydi.  Benzer şekilde 14. say-
fada Mehmet Kaplan’dan yapılan alıntının sayfa numarası 
da verilmemiştir. İleriki sayfalarda da yapılan alıntılarda 
yazar adı verilmiş; eser adı ya da sayfa numarası belirtil-
memiştir.

25. sayfada soru paragrafı olarak konan öznel değerlen-
dirmelerin kime ait olduğu bile verilmemiştir.

Kitabın sonuna basılı, genel ağ (internet) ve görsel ol-
mak üzere üç ayrı kaynakça konmuş. Yararlanılan kaynak-
lar arasında şu kaynakların da bulunması dikkat çekicidir:

“Bediüzzaman Said Nursi, Gençlik Rehberi (Hat: Ah-
medHusrev Efendi) Altınbaşak Neşriyat, İstanbul, 2008.” 
Görsel kaynak olarak: “http://cocuk.islamidavet.com/”

10. sınıf Osmanlı Türkçesi kitabı, bir ders kitabı-
dır. Ders kitabının hazırlanmasında bilimsel ölçüler esas 
alınmalıdır. Bu ders kitabıyla amaç, öğrencilere Osman-
lı Türkçesini tanıtmak, kolay düzeyde Osmanlı Türkçesi 
okuyup yazmayı öğretmektir. Bu amaca giderken somut, 
net, tartışmasız bilgiler verilmeli; olan ne ise o, ortaya kon-
malıdır.

BTT
Bilgehan AYATA

Modern çağın bir kölelik zinciri
Bilgisayar, televizyon, telefon.
Ocaklara diktiriyor inciri
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Onsuz geçmez bir günümüz, anımız
Çevrelemiş hepsi birer yanımız
Tasamız yok, sıkılınca canımız
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Onlar bizim dostlarımız, eşimiz
Biri bile etmez bizim beşimiz
Nere gitsek bırakmıyor peşimiz
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Karşılıklı otursak da özümüz
Birbirine bakışmıyor yüzümüz
Muhabbette değil şunda gözümüz:
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Örselemez bizi ince bu itap
“Tesir eder bize ne söz ne hitap”
Ne gazete ne mecmua ne kitap!
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Unutuldu, park-bahçede oyun yok
Eğilmekten içe kaçtı, boyun yok
Köyde bile inek, dana, koyun yok
Bilgisayar, televizyon, telefon.

İşte böyle memleketin yarısı
Bağımlılık bunun tıpta tanısı
Bu gidişle çocukların anısı:
Bilgisayar, televizyon, telefon.

Kağan söyle, kime atak bu suçu?
Çok da farklı değil hem tok hem açı
Biz delirdik, akıllandı bak üçü:
Bilgisayar, televizyon, telefon

Dergimiz yazarlarından merhum Mustafa Aykut 
Akşit ile eski baro başkanı Av. Bekir Özkan 

Gülmez’in kayın biraderi ve Prof. Dr. Alemdar 
Yalçın’ın ağabeyi, değerli Türk milliyetçisi Zafer 

YALÇIN 30 Mart 2018 Cuma günü Hakk’a 
yürümüştür. Merhuma Allah’tan rahmet 

diler, ailesinin tüm fertlerine ve bütün Türk 
milliyetçilerine taziyelerimizi sunarız.

BİLGİYURDU

TAZİYE
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Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
kadar uzanan, üç kıtada at koştu-
ran, asırlardır bu geniş coğrafya-
ya hâkim olarak Türk devletleri 
kuran, Türk-İslam medeniyet ve 
kudretinin büyüklüğünü göste-
ren, han hakan ve sultanlarımı-
zın, diğer kral, hükümdar ve im-
paratorlara yazdıkları, içi asalet, 
adalet, kudret ve merhamet dolu 
150’yi aşkın mektubun bulun-
duğu “Tarihimizdeki Muhteşem 
Mektuplar” adlı kitabı yazıp 
2012’nin Kasım ayında yayın ha-
yatına girdi. İçinde Mete Han’ın 
Çin İmparatoruna, Selçuklu 
Sultanı Sencer›in Bizans İmpa-
ratoruna, Yıldırım Bayezıt’ın 
Timur Han’a, Fatih Sultan’ın 
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun 
Hasan’a, II. Bayezıt’ın Rus Çarı 
İvan›a, Yavuz Sultan Selim’in, 
Şah İsmail›e, Kanuni Sultan›ın 
Fransa Kralı Fransuva’ya ve Al-
man İmparatoru Şarlken›e, Sul-
tan III. Murat’ın İngiliz Kraliçesi 
Elizabet’e, Mustafa Kemali’in 
Enver Paşa ve Fevzi Paşaya yaz-
dığı mektuplar gibi önemli bir-
çok mektup bulunmaktadır.

Kitap medyada çok kabul 
görmüş, Milliyet, Sabah, Hürriyet, 
Vatan, Önce Vatan, Yeni Şafak, 
Yeniçağ Sözcü, Cumhuriyet Ye-
niasır gibi önemli gazetelerde  
bu kitaptan bahsedilmiş,  Hasan 
Pulur, Sadi Somuncuoğlu, Rauf 
Tamer, Mehmet Niyazi, Hasan 
Celal Güzel ve Agah Oktay Gü-
ner, Yekta Güngör Özden, Ümit 
Özdağ, Melih Aşık, Mehmet 
Tezkan, Sadık Çelik gibi yazarlar 
köşelerinde okunması gereken 
kitap diye yazmışlardır. 

Daha sonra araştırmalarıma 
ve çalışmalarıma devam ederek 

“Tarihimizi Aydınlatan Belge-
ler” isimli kitabımı hazırlamaya 
başladım ve Panama Yayıncı-
lıktan 4 Kasım 2017 tarihinde 
İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda 
imza günümle yayın hayatına 
çıktı.

Tarihi belgeler çok önem-
lidir ve tarihimizin muhteşem 
bilgilerini ihtiva etmektedir ve 
tarihimizi aydınlatmaktadır. Bu 
belgeler, tarihin bilinmeyenlerini 
aydınlatarak geleceğe rehber 
olmakta ve ışık tutmaktadırlar. 
Orta Asya’da, ilk Türklerde-
ki kitabelerden başlayarak 
menşurlar, fermanlar, fetvalar, 
ahitnameler, vasiyetnameler, 
vakıfnameler, nizamnameler, 
zafernameler, beyannameler, gibi 
ata büyüklerimiz han, hakan ve 
sultanların imza ve mühürleri ile 
yayınlanan belgeleri konularına 
göre bir bir açıklayarak bugün-
kü ve gelecekteki Türk nesline 
aktararak faydalı olmak istedim. 
Türk tarihinin ilk çıkışından beri 
ünlü tarihi belgeleri, ana kaynak 
eserlerden araştırıp, inceleyerek 
geçmişi doğru anlayabilmek ve 
doğru olarak intikal ettirebilmek 
için doğru bilgilere ulaşmaya ça-
lıştım. Bunların yazımı sırasında 
da, anlatıma sadelik ve akıcılık 
vererek, herkesin anlayabileceği 
bir üslup kullandım. 

Türk tarihi bizim geçmişi-
mizdir ve şan, asalet, adalet dolu 
gerçeğimizdir. Tarihin gerçekli-
liğini anlatmak için de doğru ve 
güvenilir belgelere ihtiyaç vardır. 
Geçmişte neler yaşanmış ise 
bunları belgeler anlatır. Belgeler 
tarihin dayanağıdır, delilidir ve 
şahididir. Tarih, belgeler ve de-
liller ile iddia ve ispat edilir ve 

TARİHİMİZİ AYDINLATAN BELGELER ve 
MUHTEŞEM MEKTUPLAR

Necdet BAYRAKTAROĞLU

“Tarihi belgeler 
çok önemlidir 
ve tarihimizin 

muhteşem bilgilerini ih-
tiva etmektedir ve tari-
himizi aydınlatmaktadır. 
Bu belgeler, tarihin bilin-
meyenlerini aydınlatarak 
geleceğe rehber olmakta 
ve ışık tutmaktadırlar.”
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doğru olarak ortaya konulur. 
Türk tarihinde Türklerin geniş coğrafyalar üzerinde 

yaşayışları, töreleri, idealleri, dini, siyasi ve kültürel yapı-
ları, sosyal, ekonomik ve hukuki durumları, savaş ve ba-
rış zamanları gibi her alanda ki konuları, belgelerle daha 
anlaşılır hale getirmeye çalıştım.  Arşivlerden ve hem 
yerli, hem de yabancı yazarların eserlerinden tarihi ger-
çekleri ortaya koyan sağlam bilgi ve belgelere ulaşmak 
için uğraştım. Yazacağım konulara göre belgeleri krono-
lojik sıra içinde ele aldım ve çalışmaya başladım. Tüm 
iyi niyet, heves ve gayretimle giriştiğim bu çalışmamda 
da, faydalı olacağına inanarak, Türk milletine ve onun 
yetişen gelecekteki evlatlarına ikinci eserimi de bırakmak 
istedim. Hz. Ali Efendimiz “Öldükten sonra yaşamak 
istiyorsan bu dünyada bir eser 
bırak” demektedir.

Tarih bir milletin geleceği-
dir. Geçmişle geleceği birbirine 
bağlayan köprüdür. Geçmişi 
belgeleyerek geleceğe hazır-
lar.  Milletlerin geçmişini tarih 
anlatır. İnsana geçmişini, kültü-
rünü ve milletini öğretir. İngiliz 
tarihçi Edward H. Carr “Tarih 
Nedir?” adlı kitabında tarihi 
“Bugün ile geçmiş arasında 
bitmez bir diyalog” olarak ifade 
etmektedir. 

Bir milletin temeli ve kök-
leri tarihidir. Çin atasözünde 
“Ecdadını unutanlar, kaynaksız 
ırmağa, köksüz ağaca benzer-
ler” denilmektedir. Gelecek 
nesiller tarihini iyi bilmelidir. 
Ondan güç alarak ve ders çı-
kartarak, ilim ve kültür hazi-
nelerini geleceğe taşımalı ve 
geleceklerine yön vermelidirler. 
Geçmişle bağları güçlendikçe, 
geleceğe güvenle bakarlar.  
Kaynağını milletinin tarihinden 
alan neslin, milli şuuru daima 
canlı ve uyanık olur. Bu şuurda 
olan milletin milli dayanışma, 
birlik beraberliği artar. Vatan, millet, bayrak, aile ve inanç 
sevgisini güçlendirir. Doğru tarih, bir milletin güçlü ve 
doğru bir geleceğini tayin eder.

 Her milletin millî bir tarihi vardır ve her millet 
kendi öz tarihi ile övünmeli, ataları ile iftihar etmelidir. 
Milli tarih, milli şuuru yaratır. Milletleri ayakta tutan ise 
milli şuurlarıdır. Bu günkü ve gelecekteki nesillere bu 
milli şuur verilmelidir. Her milletin tarihi o milletin kim-
liğidir. Milli kimliğini tanımasını sağlar. Atatürk bu ko-
nuda “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha 
büyük olur” diyerek Türk gencinin tarihini öğrenmesini 
istemiştir. Bilgileri, atalarının mirası ile zenginleşen nesil-
ler, kendilerine emanet edilen tarihlerini, kültürlerini ge-
lecek yüzyıllara layıkıyla taşımalıdırlar. Bu nedenle yeni 
yetişen nesiller atalarının idealini, dilini, kültürünü, inanç 
ve imanını anlar, duyar, yaşayabilirse milletinin gelecek 

kaderini güçlü tutarlar. Çünkü, milletlerin geleceğini an-
cak yeni nesiller tayin eder. Tarihçi Abdulbaki Gölpınarlı 
“Dününü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlama-
yan yarını göremez, yarını inşa edemez; hatta dünden ge-
len hamlelerin nedenlerini bile düşünemez” demektedir.

“Tarihimizi Aydınlatan Belgeler” neslimize maziden 
istikbale taşınan birer kaynak ve ışık olmalıdır. Genci, 
yaşlısı herkes tarih sayfalarında kalmış bu belgeleri oku-
malı, tarih ve kültürümüzdeki bu kıymetli hazinelerden 
ilham almalıdır.

Kendi tarih ve kültüründen uzak kalan, bilmeyen ve 
öğrenemeyen nesillerin geleceklerini, hep tehlike bekler. 
Atatürk “Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı 

olur” demiştir. Bu nedenle gençle-
rimize, tarih ve kültürümüze karşı 
önemle ve özenle ilgi uyandırarak 
atalarını ve onlardan miras kalan 
değerleri öğretirsek, hafızalarında 
milli şuuru kazanmalarında yar-
dımcı olmuş oluruz ve geleceğe 
doğru da, daha dikkatli ve bilgi-
lerle dolu adımlar atmış olurlar. 
Bu konuda Fransız yazar Voltaire 
“Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her 
toplum, ne ekmişse gelecekte onu 
biçer” demektedir.

Türk tarihi, üç kıtada ayrı 
ayrı asırlar içinde 16 Türk devleti 
kuran Türk Milletinin tarihidir. 
Türklerin tarihi, sadece Cumhu-
riyet tarihi veya Osmanlı tarihi 
olarak öne çıkarılıp anlatılmama-
lıdır. Atatürk bu konuda şöyle de-
mektedir: “Türk Milletinin tarihi, 
şimdiye kadar sanıldığı gibi yalnız 
Osmanlı tarihinden ibaret değil-
dir. Türk’ün tarihi çok eskidir. 
Büyük devletler kuran ecdadımız 
büyük ve şümullü medeniyetlere 
de sahip olmuştur. Bunu aramak, 
tetkik etmek, Türklüğe ve cihana 
bildirmek bizler için bir borçtur. 
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça 
daha büyük işler yapmak için ken-

dinde kuvvet bulacaktır.”
Tarihi olayların öğrenilmesinde bu tarihi belgelerin 

önemi büyüktür. Gurur kaynaklarımız olan bu tarihi bel-
geler, kudretli bir ecdadın bizlere bıraktığı hazinelerdir. 
Bizim görevimizde, milletimize ve gelecek Türk nesline 
bu belgeleri aktarmak olmalıdır.

Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar ve Tarihimizi 
Aydınlatan Belgeler adlı kitaplarım, Panama Yayıncılık-
tan çıkmış olup D&R, TveK, Kitapyurdu, İdefix, İnkilap, 
Kabalcı, Dost, Akçağ ve Sıla gibi kitabevlerinde satıl-
maktadır. Millete faydalı olmak isteyen her Türk genci, 
bu “Tarihimizi Aydınlatan Belgeleri” okumalı, tarihini 
öğrenmeli ve “Ata Büyüklerinin” kudretini, idealini, 
inanç ve imanını anlamalı, ilham almalı ve bu kültür mi-
rasına sahip çıkmalıdır. 
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Dr. Rasim DENİZ

Mehmet Cantürk 
Hocaefendi

Doğu Türkistan Uygur Türklerinden Mehmet Can-
türk 1925 yılında Yarkent şehrinde doğdu. Babası Kasım 
Efendi, annesi Fatma Hanımefendidir.

Lakapları 
Gökeyci’dir. “Gökey”, Yarkent yöresine mahsus bir 

çeşit ekmek çeşidi olup 
Mehmet Cantürk’ün 
Dedesi Niyazi Efendi, 
Büyükannesi (ebesi) 
Çolpan Hanımefendi bu 
ekmeği yapıp satarak 
geçimlerini sağlarlardı. 

Bu aileden, Mehmet 
Cantürk, üçü oğlan 
ikisi kız olmak üzere 5 
kardeşten en büyükle-
ridir. Haşim ve Abdü’s-
Samed daha Yârkent 
şehrinde kaldıkları için 
Türkiye’ye gelememiş-
tir. Mehmet Cantürk, 
Büşervânî, Ayşegül ve 
Züleyha ile gelmiştir. 

Tahsili
Mehmet Cantürk, 

ilk tahsilini Yarkent 
Camii müştemilatında 
mevcut olup mahallenin 
çocuklarının okudukları 
Eskücüler (Keçiciler) 
okulunda okuduktan 
sonra yüksek tahsilini 
yapmak için Kaşgar’a gider ve orada bulunan İydgah 
Medresesi’ne yazılır ve bu medresede on iki yıl okuduk-
tan sonra diploma (İcazet-name) alır.

Hocaları  
İydgah Medresesi’nde öğrenci iken, DoğuTürkistan’ın 

en büyük ilim adamları arasında sayılan Özbekli Ömer 
Ali Damulla (en büyük âhun) ve Abdulkadir Seyyidî âhun 
gibi büyük ilim adamlarından okuma fırsatı bulur.

İydgah Medresesi’ni bitirdikten sonra Yârkent’e dö-
nen Mehmet Cantürk, daha Yarkent şehrinde iken Hemra 
adında (yol arkadaşı) bir kız ile evlenir. Bu evlilikten, 
Kasım, Kul Ahmet,  Rukiye, Makbule ve Gülmelike 
isimli ikisi erkek, üçü kız olmak üzere beş çocuk dünyaya 

gelir.
Türkiye’ye Gelişi
Komünist Çin Devletinin Müslüman Uygur Türk-

lerine yaptıkları ağır baskı ve zulüm neticesinde kendi 
öz-vatanlarını terk etmek zorunda kalan aydın Türklerden 

biri de Mehmet Can-
türk Hocaefendi’dir. 
Çin zulmü o kadar ağır 
basmıştır ki, yaşamakla 
ölüm arasında bir tercih 
yapmak zorunda kalan 
Uygur Türkleri vatanla-
rını bırakıp ulu dağları 
aşarak, geçilmez vadi-
lerden geçerek, kurda 
kuşa yem olmak korku-
sunu hiçe sayarak bütün 
tehlikeleri göğüsleyip 
Türkiyeye ulaşmak için 
büyük küçük, bütün aile 
sefere çıkarlar önceleri 
saklı gizli olmak üzere 
Çinli yetkililere görün-
meden dağlar, yaylalar 
aşıp zulümden kurtul-
maya çalışırlar.

 Türkiye’ye Ulaş-
mak için Uğradıkları 
Yerler 

 Türkiye’ye hicret-
leri 1961yılında Doğu 
Türkistan/ Yârkent’ten 

başlayan umuda yürüyüş yolculuğu bazı şehirlerde az, 
bazılarında ise çok olmak üzere sırasıyla şu şehirlerden 
geçip Kayseri’ye gelmişlerdir.

 Önce Afganistan’a,  Bedahşan’a, Hanâbat ve Kabil 
şehrine uğrayarak buralarda bazen aylar, bazen senelerce 
kalmak mecburiyetinden olmak üzere dört buçuk sene 
sonra 15 Ekim 1965’te Ankara’ya ve 17 Ekim 1965’te de 
Kayseri’ye gelip yerleşmişlerdir.

Kayseri’ye geldikten sonra, en çok milliyetçiler olmak 
üzere, bütün hayırsever, sohbet erbabı vatandaşlar Uygur 
kardeşlerini yalnız bırakmamışlar, her türlü yardıma ha-
zır olduklarını söyleyerek Türk konukseverliğini yerine 
getirmişlerdir. Benim bildiğim kadarıyla   rahmetli büyü-
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ğümüz Kayseri kültürüne kendini adamış olan Av. Nevzat 
Türkten, Alim Gerçel, Dr. Seyfi Şahin gibi daha bir çok 
milliyetçi ülkücü Kayserililer ilgilenmişlerdir,

İşi ve Özel Öğrencileri    
Mehmet Cantürk, Kayseri de, Hunat Camii civarında 

uzun yıllar saatçilik yapmış, Suudi Arabistan Cidde Rad-
yosunda Türkçe yayımlarında iki sene kadar konuşmacı 
olarak görev yaptıktan sonra, Annesi Fatma Hanım’ın 
hastalığı ve eşi Hemra Hanım’ın vefatı dolayısıyla bu 
işinden ayrılıp Kayseri’ye dönmüş ve eski mesleği olan 
saatçiliğe devam etmiştir. 

Ayrıca, ilim öğrenmek için kendisine gelip, rica-
da bulunan bazı hocalara da, Hunat Camisi’nde İkindi 
Namazı’ndan sonra, Farsça Bostan ve Gülistan kitapları 
ile Arapça Edebiyatı’nda en ağır kitap olan Belâgat okut-
muşlardır. Bu dersleri okuyanlar arasında birçok emekli 
müftü ve vaiz olduğu gibi, Kayseri Kocasinan İlçesi ve 
çevresinde ilmi ile ünlü olan rahmetli Ali Onursoy, emek-
li Konya müftüsü Mustafa Hoca, Erzurumlu Süleyman 
Hoca, Halil Hoca, rahmetli Zülüftarlı Vaiz Mustafa ile 
ismini şu anda hatırlayamadığım hocalar da bulunmakta 
idi, ben de bu derslere devam ettim. Rahmetli Cantürk 
Hocama Mevla’dan gani gani rahmet diliyorum, ruhu şad 
olsun. Âmin..

Erciyes Üniversitesine Tayini
Sayın Mustafa Öztürk ve Sayın Avukat Nevzat 

Türkten’in yakın ilgi ve yardımları ile Erciyes Üniver-
sitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde kendisine iş 
sağlanmıştır. Fakültede bulunan eski kitapların tanzimi ile 
alakadar olduğu gibi, boş vakitlerinde de İlahiyat, Tarih 
ve Edebiyat öğrencilerine, Arapça, Farsça ve Osmanlıca 
metinleri okumada ve yorumlamada yardımcı olmuştur. 

Yaş haddinden emekli olan Mehmet Cantürk, kız kar-
deşi Züleyha Hanım ile birlikte Kayseri’de Hoca Ahmet 
Yesevi Mahallesi, Mustafa Paşa bulvarı, 216 Caddede 
bulunan evinde vefatına kadar ikamet etmiştir.

Özel merakı
Mehmet Cantürk’ün özel meraklarından biri de, her 

sene Sahihi Buhari’yi okuyup hatim etmek ve hatim 
duasını da Kayseri Müftüsü Sayın Necmettin Nursaçan 
Efendi’ye yaptırmaktı.

Mehmet Cantürk, Doğu Türkistan’da bulunduğu za-
manlarda hem ilim öğrenmiş hem de tarikata yönelip 
kendi hocalarının tarikatı olan Nakşibendî ve Kadirî 
tarikatlarına intisap etmiştir. Kendisinin anlattığına göre 
Doğu Türkistan’da meşhur olan “Hüveyda” isminde bir 
manzum tasavvuf kitabı okunur ve zikir esnasında da, 
Ahmet Yesevî’nin şiirleri ile Molla Cami’nin şiirlerinin 
bazı parçaları müritleri cûşe getirmek için okunması adet 
halinde imiş.

Mehmet Cantürk, Kendi lisanı olan Uygurca’nın 
yanında Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilmektedir. Med-
rese tahsilinin verdiği imkânlar ile geniş şark kültürüne 
sahip olan Cantürk, çeşitli mecmua ve dergilerde Doğu 
Türkistan’da Çin zulmü ile ilgili birçok makale ya-
yımlanmıştır. Farsça yazmış olduğu Doğu Türkistan’ın 

Avazı(sesi) başlıklı 4 makalesi Afganistan’da çıkan Enes 
gazetesinde yayımlanmış daha sonra Çinlilerin baskısı 
üzerine bu gazete, Cantürk’ün yazılarını bir daha yayınla-
mamıştır.

Mehmet Cantürk Hocaefendi, Doğu Türkistan’ın hür-
riyeti için bütün gayreti ile çalışmış bazen nesir ve bazen 
de şiir yazmıştır. Yazdığı makaleler ve şiirler Erciyes 
dergisinde ve Uygur Türklerinin Kayseri de iki ayda bir 
çıkardıkları Gökbayrak dergisinde yayınlanmıştır.

Şiirlerinden örnek:
Selâm Olsun
Biz yurt için, yurttan çıktık;
Pamir, Serhat, Kamil gezdik;
Çin zulmünü hep haykırdık;
Duyanlara selâm olsun.
*
Çinliler galip, biz haklıyız,
Çelikten diş, tırnaklıyız,
Yüzümüz ak, dik-başlıyız,
İstiklâle selâm olsun.
*
Güneşle ay birbirinden;
Takip eder öz yerinden,
Gökbayrak’ın ay yüzünden,
Albayrak’a selâm olsun.
*
“Düşen kalkar” atasözü;
Güler, ağlayanın yüzü;
Soluk yüzlü, yaşlı gözü,
Silenlere selâm olsun.
Cantürk Hoca, halk edebiyatı nevindeki şiirlerine çoğu 

zaman isim ve mahlas kullanmamıştır. Halbuki, Onun 
aruz vezni ile yazmış olduğu şiirlerinde (Gülmeyen, mut-
lu olmayan, gönlü, kalbi kırık) manasına gelen “Nâşâdî” 
mahlasını kullanmıştır.

  Bu konuda yazmış olduğu kendi elyazısı ile bana 
imzalayıp verdiği şiir de Ali Şir Nevâyî’ye nazire için ilk 
beyti Ali Şir Nevâyi’nin ve diğer beyitleri aynı vezinde 
ve aynı kafiyede olmak üzere son mahlası “Nâşâdî”ye 
ait çok nefis bir şiiri vardır. Bu şiirin dili de Ali Şir 
Nevâyi’de olduğu gibi Uygur Türkçesidir.

  Bana kendi el yazısı ile yazıp verdiği bu nefis şiirin 
bir fotokopisini oğlu Kulahmet

Cantürk’e verdim O, bu şiiri babası Mehmet Cantürk 
ile günümüz Türkçesi’ne çevirecekti. Hocaefendi’nin has-
talanması nedeniyle bu çevirme işi mümkün olmamıştır. 
İlâhiyat Fakültesinde beraber bulunduğumuz yıllarda bir 
araya geldiğimizde bu şiir okur ve ağlardı. Çok duygulu 
çok içli bir insandı. Vatan sevgisi her sevginin üzerinde-
dir der ve öz vatanı olan Türkistan’dan bahseder ve sözü 
Yarkent’e getirir gözyaşlarını silerek hepimizi duygu 
seline boğardı. 01.02.2015 tarihinde rahmet-i rahmana 
kavuştu. Ruhu şad olsun.
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CANTÜRK HOCA

“ Zamanı tanrı yaşar, kişioğlu ölmek için ” demiş Bilge 
Kağan. Bazı insanlar var ki, arkalarında öyle kuvvetli izler 
bırakıyorlar, aramızdan hiç ayrılmamış gibi hafızamızda 
bütün canlılığıyla yerlerini koruyorlar. Sanki sokağın ba-
şından çıksa, selam verip sohbetimize kaldığımız yerden 
devam edecekmişiz gibi geliyor. Mehmet Cantürk hoca, 
hayatı böyle yaşamış, hayatta çok az kişioğluna nasip ola-
bilecek hatıralar bırakmış, benim gibi birçok insanın hafı-
zasında derin izler bırakmış, yiğit bir Türk evladı idi.

Hocayla tanışmamız, Türk milliyetçilerinin üzerinden 
ihtilalin tank gibi geçtiği, malullerin, mağdurların oldu-
ğu, dinin, devletin, ideolojik duruşların sorgulandığı bir 
döneme denk geliyor. “Müslümanlık mı önemli Türklük 
mü önemli?” yok “evlatlarını darağacına gönderen bir 
devletin veya milletin milliyetçiği ne kadar doğru?” gibi 
biraz da marazi ya da travmatik denebilecek tartışmaları-
mızın olduğu bir dönemdi. Hepimizin tutunacak bir dal, 
sığınacak bir liman aradığı o günlerde Cantürk hoca varlı-
ğıyla her türlü derdimize derman olacak ve ıstıraplarımı-
zı dindirecek bir ilaç gibi gelmişti bize. Hoca’dan, Doğu 
Türkistan’dan Anadolu’ya yaptıkları çile dolu, çetin yol-
culuğu dinlerken, devletsiz olmanın acılarını yüreğimizde 
hissediyorduk. Devlete, millete olan kırgınlığımızın sev-
giliye sitemin ötesine geçemeyeceğini düşünüp, davaya 
sarılmaktan başka bir yol, gidecek başka bir ülke ve sarıla-
cak başka bir millet olmadığını iliklerimize kadar hissedi-
yorduk. Her şeye rağmen birbirimizi sevmenin gerektiğini 
daha iyi anlıyorduk. Cantürk Hoca’nın asıl ve asaletinden 
gelen, sade ve samimi dindarlığı da bizi çok etkilemişti. 
Hoca, Türk milliyetçiliğini ve samimi müslümanlığı şahsi-
yetinde çok güzel mezcetmişti. Duruşu ve yaşayışıyla ses-
siz sedasız din ve milliyetçilik tartışmalarımıza cevap ve-
riyor gibiydi. Hoca o dönemde hepimize iyi çok gelmişti. 

Bazı güzellikler vardı ki, kenarda sessiz sedasız öylece 
durur orada, dikkatinizi çekmez, fark edilmez, bakarsanız 
göremez ancak hissedersiniz. Cantürk Hoca’nın adamlığı, 
ahlakı ve dindarlığı öyle bir güzellikti. Dışardan bakan ve 
onu tanımayan insanların onun gönül insanı, dava adamı, 
bir kahraman, olduğunu bilmesi anlaması mümkün değil-
di. Sokaklarda lüks arabalarıyla, takke, takunya gezen son-
radan görme müslümanların içinde Cantürk Hoca’nın sade 
ve samimi dindarlığının ne kadar güzel ve ne kadar asil 
olduğunu bir kez daha hatırlıyor, hayırla yâd ediyorum. 
Dindarlığı ve milliyetçiliği çok iyi özümsemiş ve şahsında 
birleştirmiş bir dava adamıydı Cantürk hoca.

O yıllarda yaşadığımız şehirde bir mermer atölyemiz 
vardı. Bu atölye ailemin ve benim rızkımızı temin etme-

ye çalıştığımız sıradan bir ekmek teknesi olmaktan başka, 
bizimle aynı dertle dertlenen, memleket meselelerine kafa 
yoran ve çözüm üretmeye çalışan milliyetçi muhafazakâr 
insanların ve zaman zaman da ihtiyacı olan üniversite 
öğrencilerinin uğrak yeriydi. Atölyemiz birçok önemli 
şahsiyetin bir araya geldiği, soba başında tenekelerden ya-
pılmış oturakların üzerinde oturarak çay içtiği, aynı kaba 
kaşık salladığı bir mekân idi. Cantürk Hoca da, zaman za-
man soğuk taş atölyemizi şereflendiren o şahsiyetlerden 
biriydi. Bazen elinde Gökbayrak Dergisi, bazen bir gazete 
ile çıka gelir; gönlümüze ferahlık veren tatlı diliyle, sö-
zünü sohbetini ve yol gösterici zaman zaman uyarıcı ve 
öğretici öğütlerini bizden esirgemezdi. Sahihi Buhari’yi 
her yıl hatmeder, hatmi bitirdiği vakit yapılacak hatim du-
asına davet etmek üzere gelirdi. Fırtınalı bir hayat yaşa-
mış, büyük acılar çekerek ve çetin mücadelelerden geçmiş 
dava adamlarının yüzünde hep bir vakar ve huzur ifadesi 
vardır. Tanrı sanki onlara dünyada yaşarken de, çektikleri 
çile karşılığında bir rütbe, nişan takmayı, taşımayı hak et-
tiklerini bizlere göstermek için onlara böyle bir şey bahşet-
miştir. Cantürk Hoca da bundan nasibini almış bahtiyar bir 
Türk evladı idi. Hoca’nın gözbebeklerine sinmiş bir vakar 
ve huzur ifadesi vardı. Soğuk taş atölyemize geldiğinde 
samimi tebessümü, sessizliği ile adeta atölyemiz ısınır bir 
kor gibi yanan bir ocağa dönüşürdü.

Hocayla ilgili aklıma kazınmış şeylerden bir tanesi de 
milleti ile bağı kadar, ahrete göçmüş olanlarla da kuvvet-
li bağının olmasıydı. Her perşembe günü, hediyesini alıp, 
sevdiği bir dostunu ziyarete gider gibi kabristana gider, on-
larla hasbıhal ederdi. Hoca vefat ettiğinde, kendisine çok 
yabancı bir yere gitmemişti, dostlarının arasına gitmişti. 
Her hafta ziyaretini yaptığı dostlarını bize tercih etmişti. 
Sevgili hocam, Can hocam, nur içinde yat.

Mahmut YARAŞ
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Hayatımda ne kadar çok duydum bu sözü. Eğitim şart, 
eğitim şart… Zamanın dili olsa da konuşabilseydik. Her-
kesin hayatında sayısız kez duyduğu bu cümlenin, sözün 
ya da tembihin ne kadar önemli olduğunun içimizden kaç 
kişi farkındadır. Yaşayan bilir, gören anlar, duyan hisse-
der öyle değil mi?  Yaşa da gör. Toplu taşım araçlarında 
yapılan sohbetlerde, oturma gecelerinde, konferanslarda, 
hizmet içi eğitimlerde hatta bir siyasi organizasyonun için-
de eğitimin önemini gösteren olaylarla karşılaşabilirsiniz. 
Eğitimsizlik misallerine eğitimden geçmiş kişiler de bile 
karşılaşabiliriz. Önemli olan 
bilgiden bilince ulaşamayan 
eğitimi terk edip toplum olarak 
eğitim şart sözleri ile boşa har-
canan vaktimizin farkına vara-
bilmektir.

Büyüklerimiz bir işin far-
kında olunarak yapılmasını uy-
gulamalı olarak hayata tatbik 
ederlerdi. Nezaket ve insani 
duygulara azami dikkat edilir 
her şey üslubunca ifadesini bu-
lurdu. Usturuplu konuşma yerli yerince davranışın değişik 
bir yorumu idi. İş isteyen ve tecrübeli olduğunu iddia eden 
kişi değişik testlere tabi tutulurdu. Eş seçerken, arkadaş se-
çerken, iş seçerken belli normlar vardı.  Bir fırıncının bile 
kendine göre metotları bulunmakta idi. Bunu bir misal ile 
anlatmak yerinde olacaktır.

Bir fırıncı işe almak istediği işçiden ekmek pişirmeden 
önce hamur yapmasını ister. Hamurun ziyan olmasını ön-
lemek için de hamuru kendi yoğurur.  Kendisine İşçi ada-
yının yardım etmesini ister. Her şeyi gördüğü usul üzerine 
karıştırıp hamur yapan fırıncı, iş isteyen kişiyi bu süreçte 
hep izler, onun sahip olduğu bilgi ve deneyimi konusun-
da fikir edinmeye çalışır. Hamur yapma bitince, “oğlum 
komşumuzda maya taşımız var hemen al da gel” der. Eğer 
iş isteyen kişi komşuya gitmeden “usta maya taşı mı olur” 
derse işe alınır.  Yok eğer işçi maya taşı almaya gitmiş ise, 
gittiği fırıncı ona durumu anlatır.  Fırıncılıkta maya taşı 
istemeye giden kişinin iş için uygun bulunmadığını izah 
eder. Eğitim böyle bir şey.

Bir diğer misal arkadaş edinme ve bu kavramın içeri-
ğini ifade etmek için olacaktır. Bir genç sürekli eve geç 
gelir, babası nerede kaldığını sorduğunda, sürekli arka-

daşlarımla idim diye cevap verir. Baba bu duruma üzülür, 
defalarca arkadaşlık kavramını oğluna anlatır. Bir insanın 
arkadaş dediği kimselerde aranan vasıfları anlatır ama ço-
cuk hepsine benim arkadaşlarım da öyle baba diye cevap-
lar vermektedir. Baba oğluna bir ders vermek ister. Oğlunu 
da ikna eden baba bir plan yaparak arkadaşlık kavramını 
anlatmaya çalışır.

    Baba bir keçi keserek torbaya koyup oğlunun sırtına 
yükler. Yapacaklarını anlatır. Çocuk da babasının dedikleri 
yapar. Önce sırasıyla değer verdiği ve vakit geçirdiği en 

kıymetli arkadaşlarının kapısını 
çalar. Öfke ile bir adam öldürdü-
ğünü birlikte gömmek istediğini 
söyler. Kapılar bir bir yüzüne 
kapanır. Hiçbir arkadaşı kendisi-
ne yardımcı olmaz. Üzgün halde 
babasının karşısına çıkar. Baba-
sı aynı sözlerle kendi arkadaşına 
gönderir. Çocuğu kapıda gören 
adamın arkadaşı hemen içeri 
alır. Sakinleşmesini bir hal çare-
si bulacağını söyler. Karnının aç 

olup olmadığını sorar. Daha sonra evinin bahçesinde bir 
çukur kazıp torbayı oraya gömer. Üzerine cesedin kokma-
ması için de sarımsak eker. Çocuk babasının yanına gelir, 
hayretler içinde yaşadıklarını anlatır. Bir vakit sonra adam 
çocuğunu tekrar çağırır. Arkadaşının camide abdest aldığı 
sırada arkadan yaklaşıp başına vurmasını söyler. Çocuk 
denileni yapar. Babanın arkadaşı sersemliği geçince dönüp 
bakar. Delikanlıyı tanır. Ve söyle der.

-Babana selam söyle evlat. Ben bir tokat ile sarımsak 
bahçesini bozmam. Der.

Buna benzer her aksakallının, her meslek gurubunun, 
her tecrübeli insanın bilgi ve görgü temelinde çeşitli test 
yöntemleri vardır.  Günümüzde makam işgal etmiş o ka-
dar çok tecrübesiz insan var ki, kendinden bile habersiz. 
Onun için Bilgiyurdu Derneğinde her yaşta insana “bilgi-
den bilince” adı verilen eğitimler yapılmaktadır. Böylece 
makamına ayrılan yeri eşine bırakanlar, makamına tahsis 
edilen kamu araçlarını ailesi için kullananlar, kendi işinde 
devletin mumunu yakanlar, hakkı olmayan şeylere el uza-
tanlar… azalmış olur. 

Evet eğitim şart ancak “bilgiden bilince”  giden eğitim 
şart. 

Eğitim Şart
Seyit Ali ERGEÇ

“Büyüklerimiz bir işin far-
kında olunarak yapılma-
sını uygulamalı olarak 
hayata tatbik ederlerdi. 

Nezaket ve insani duygulara 
azami dikkat edilir her şey üslu-
bunca ifadesini bulurdu.”
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Mehmet Necati DEMİRCAN

TOROS 
Toros, Türk Mukavemet Teşkilatına üye olurken Rauf 

Denktaş’a verilen kod isimdir. Millî Düşünce Merkezi, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı, 
İLESAM ve Panama Yayınevinin ortaklaşa düzenlediği 
Rauf Denktaş temalı biyografik roman yarışmasında ödül 
alan eser, adını Rauf Denktaş’ın kod adından almaktadır.

Biyografik roman, roman ile biyografi arasında roman-
dan da biyografiden de özellikler barındıran bir türdür.

Roman, Tanzimat sonrası dönemde Batı’dan gelen 
edebî türlerdendir. Kadim Türk edebiyatında roman tü-
rünün yerini destan, efsane, mesnevi ve masal gibi türler 
tutmaktaydı. Aynı zamanda anlatı kelimesiyle karşılanabi-
len bu türler, insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip-
tir. Bu türler içerisinde roman; gelişimini devam ettiren, 
sürekli kırılmalar yaşayan bir türdür. Bu nedenle roman 
hakkında genellemelere gitmek ve hüküm vermek oldukça 
güçtür.

Kurmaca bir tür olan roman; bireyin iç dünyasının se-
zilmesini, bilinmesini ve görülmesini sağlayan eşsiz bir 
kaynaktır. Uzun soluklu romanları okumak; yerelden ev-
rensele insanı tanımak, insanın iç dünyasındaki amansız 
değişimlere olan ilgi ve meraktan kaynaklanmaktadır.

İnsanlar, başkalarının hayat hikâyeleri hakkında bil-
gi sahibi olmak ve onların deneyimlerinden yararlanmak 
amacıyla özellikle biyografik roman türüne ilgi duymuş-
lardır. Bu ilgi yazara önemli sorumluluklar yüklemiştir. 
Kurmaca ile gerçeği harmanlamak… Nereye kadar kur-
maca, nereye kadar gerçek? Romandaki “kurmaca” neyi 
ifade etmektedir?

Topluma mal olmuş bir şahsın doğumundan ölümüne 
kadarki hayatını konu alan biyografik romanda edebiyat 
ve bilim birlikte yol almak zorundadır. Bilim öne çıkar, 
edebiyat geriden gelirse biyografik eserde roman tadını 
bulmak zorlaşır. Edebiyat öne çıkarılıp bilim ihmal edilir-
se okuyucuda gerçek algısı kaybolabilir.  

Roman; gerçeği çok boyutlu olarak gösterir, değişti-
rir, okuyucuyu kendi gerçeği içerisinde yolculuğa çıkarır. 
Okuyucu, romanın edebî eser olduğu gerçeğini yadsıya-

maz. Romandaki gerçek kurmacadır. Salt gerçeğin peşine 
düşen okuyucu bilimsel metinleri yeğlemelidir.

Romandaki gerçeklik, yazarın anlatımı ve okuyucunun 
algı dünyasıyla birleşerek şekillenir. Gerçeklik kendisini 
ayrıntılarda gösterir. Ayrıntılar bir araya gelerek bütünü 
oluşturur. İnsan hayatı birçok ayrıntıdan meydana gelir. 
İnsanı anlatırken önemsemediğimiz bu ayrıntılar belki de 
onun şahsiyetinin eksik sunulmasına sebebiyet verir.

Rauf Denktaş’ın hayat hikâyesini biyografik roman 
olarak konu alan “Toros” adlı eserde “Şeherli Mehmed 
Efendi’nin gözyaşları...” adlı bölümde tanıtılan Şeherli 
Mehmed Efendi, Rauf Denktaş’ın dedesidir. Türk aske-
rinin adadan çekilmesine tanıklık eden Şeherli Mehmed 
Efendi, büyük travma yaşamıştır; küçük torunu Rauf’la 
yaptığı Millet Bahçesi gezilerinde torununa sürekli bu 
olayı anlatmıştır. Bir ayrıntı gibi görülen bu olay, Rauf 
Denktaş’ın kişiliğinde millî bilincin uyanmasında önemli 
bir etkendir.

Sürekli “Gittiler ama bir gün dönecekler. Ben o günleri 
görmesem de siz mutlaka göreceksiniz.” diyordu. Adanın 
İngilizlere kiralanması, İngilizlerin adaya çıkıp bayrak 
asması onurunu kırmıştı. Osmanlı’nın adadaki polisiydi 
Şeherli Mehmed Efendi. 

…
Sonra söz tekrar Şeherli Mehmed Efendi ve kuşağının 

bahtsızlığına gelirdi. Dedesi anlatırken acı çekerdi. Onun 
çektiği acıyı Rauf kendi bedeninde hissederdi. Dedesi 
umudunu hiç kaybetmiyordu, bir gün...

Bilginin yetersiz kaldığı durumlarda yazar boşluğu kur-
maca ile doldurur fakat halka mal olmuş kişilerin hayatıyla 
ilgili bilinmezler kurmaca ile doldurulamaz. Yazar bu gibi 
durumla karşılaştığında özetleme tekniğini kullanabilir. 
Üç-beş yıllık bir zaman dilimi birkaç cümle ile anlatılabi-
lir. Bazen de romanda zaman âdeta durur; roman sayfalar 
boyunca ilerlerken zamanda ilerleme olmaz.

Biyografi yazarı esere konu olan şahsın hayatı ile ilgili 
bütün kaynakları gözden geçirmelidir. Bilimsel biyografi-
de yazar, biyografisini yazdığı kişiye karşı tarafsızdır. Bi-

BİYOGRAFİK ROMAN 
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RAUF DENKTAŞ 
ROMAN ÖDÜLÜ
Milli Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı, Panama Yayınları ve İLESAM 
tarafından düzenlenen Rauf Denktaş temalı roman, 
Türk milletinin yaşadığı göç, kırgın ve sürgün temalı 
belgesel senaryo ve serbest hikâye kategorisinde yapı-
lan yarışmada kazanan eser sahiplerine ödülleri veril-
di. Türk Tarih Kurumu salonunda düzenlenen ödül tö-
renine, CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici de katıldı.

Tören, Rauf Denktaş’ın hayatını anlatan video gös-
terisi ile başladı.

Ödül töreninde açılış konuşmasını Milli Düşünce 
Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu yaptı. Top-
lantıya yarışmayı düzenleyen kuruluşların yetkilileri 
katıldı. 

Roman dalında ödül alan Mehmet Necati 
Demircan’ın ödülünü Milletvekili İlhan Kesici verdi.

Mehmet Necati Demircan yaptığı konuşmada Rauf 
Denktaş’ın Türk dünyasının kalbinde yaşayan büyük bir 
lider olduğunu belirterek Denktaş’la ilgili geniş çaplı 
titiz bir çalışma sonucunda bu eseri yazdığını belirtti.

Roman dalında ödül alan eserler Panama Ya-
yıncılık tarafından bu yıl içinde yayımlanacak.

yografik romanda ise yazarın, nesnel ve tarafsız olma zo-
runluluğu yoktur. Biyografik roman yazarını eser yazmaya 
iten sebep şahsa duyduğu sevgi ve saygıdır.

Rauf Denktaş, Türklük mücadelesinin sembol isimle-
rindendir. Türklük bilinci öylesine yüksekti ki “Kıbrıslı 
Türk” nitelemesine kızardı. Kültürüyle, diliyle, tarihiyle 
ve yaşam şekliyle Türk’tü. 

Rauf Denktaş’ın hayatını konu alan biyografik roma-
nı yazarken malzeme bulmada sıkıntı yaşamadım. Rauf 
Denktaş, “Gün gelir şahit ister bu yollardan geçtiğine.” 
sözünü doğrularcasına yaşadıklarını belgelendirmişti. On 
ciltlik günlüğü samimi bir anlatımla kaleme alınmıştı. 
Ayrıca topluma mal olmuş, Türk milletinin gönlünde taht 
kurmuş bir kişilik hakkında çok şey söylenmiş, çok şey 
yazılmıştı.

Romandan alınan aşağıdaki bölümde Rauf Denktaş’ın 
kadına verdiği değeri gösteren örnek davranışı yer almak-
tadır. 

 Nikâhı Salih Hoca kıyacaktı. Davetliler birer ikişer ge-
lerek salonda yerlerini aldı. Salih Hoca:

—Mehr-i muaccel ne kadar olacak, dedi.
Mehr-i muaccel ölümde ya da boşanmada kadını koru-

mak amacıyla damadın peşinen ödeyeceği miktardı.
Rauf:
—İki yüz Kıbrıs lirası, dedi.
Salonda bir uğultudur koptu, herkes hayretler için-

deydi. Bu meblağ alışılmışın dışındaydı. Herkesin 20-30 
Kıbrıs lirasına geçiştirdiği mihr-i muaccel Aydın için on 
katına çıkmıştı.

Rauf için yüzün iki yüzün anlamı yoktu. Hayatını bir-
leştireceği insanı yarı yolda bırakacak değildi. Hak vaki 
olursa da her şey Aydın’ın kimseye muhtaç olmadan yaşa-
masına yönelik olmalıydı.

Salih Hoca, elindeki kâğıda mihr-i muacceli yazdı, ba-
şını kaldırdı:

—Ya mehr-i müeccel?
Rauf:
—İki yüz Kıbrıs lirası…
Salon bir daha dalgalandı. Bu genç, Kıbrıs’ta yerleşik 

olan geleneklerin çıtasını oldukça yukarı koyuyordu.
Rauf:
—Boşanma hakkımı eşime devrediyorum, lütfen nikâh 

antlaşmasına yazınız, dedi.
Rauf’tan üst üste gelen salvolar misafirleri şaşkına çe-

virdi. Anlaşılan Aydın’ın güzelliği başını döndürmüştü.
Nikâh kıyıldı. Rauf mutluydu. İçi huzur doluydu. Kadı-

nına sahip çıkmayan bir toplum sefil olmaya mahkûmdu.
Rauf Denktaş, çıktığı yolda büyük acılar yaşadı, umu-

dunu hiç kaybetmedi.  İyi bir hukukçu, iyi bir devlet ada-
mı,  iyi bir sanatçıydı. Türk halkı ona çok şey borçludur…

“Rauf Denktaş, Türklük mücadelesi-
nin sembol isimlerindendir. Türklük 
bilinci öylesine yüksekti ki “Kıbrıslı 

Türk” nitelemesine kızardı. Kültürüy-
le, diliyle, tarihiyle ve yaşam şekliyle 
Türk’tü. ” 
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Mustafa Yıldırım, günümüz Türkiyesi-
nin en verimli yazarlarından biridir.’’Sivil 
Örümceğin Ağında’’ adlı eserinde Batı 
emperyalizminin Türkiye’yi saran kollarını 
deşifre etmiş, ‘’58 Gün’’ de Mustafa Kemal 
Paşa’nın Filistin-Suriye cephesindeki 58 
gününü ve Osmanlı’nın yıkılış nedenlerinin 
ortaya koymuştur.’’Ortağın Çocukları’’ nda 
ABD’nin içimize yerleştirdiği adamları açık-
lamış, ‘’Meczup Yaratmak’’ adlı eserinde de 
Said-i Nursi’nin gerçek kimliğini delillerle 
ortaya koymuş, onu anlatan kitaplardaki yan-
lışlıkları bir bir çürütmüştür.

Mustafa Yıldırım, büyük bir araştırmacı 

yazar olduğu kadar da usta bir roman yazarı-
dır.İstiklal Savaşında Demirci çevresinde ya-
şanmış olaylara dayandırdığı ‘’Ulus Dağına 
Düşen Ateş’’ de eşsiz bir eser ve Akıncı adı 
verilen Kuva-yı Milliyecilerin kahramanlık 
destanıdır.

Bilinçli bir Türk ve gerçek bir aydın olan 

Mustafa Yıldırım’ın okuduğum son eseri 
‘’Zifiri Karanlıkta’’ adını taşıyor.İkinci 
baskısı 938 sayfadan oluşan bu dev eser, 
İran  Humeyni devrimini ve ülkemizdeki 
etkilerini anlatıyor.İslam’ın ‘’Öldürmeyin’’ 
emrine rağmen öldürmeyi meslek edinmiş 
cellatların cinayetleri, İran devriminin vah-
şete varan kıyımları eserde tüm çıplaklığıyla 
anlatılmıştır.Esere değer katan pek çok unsur 
mevcuttur.Bunlardan birisi de İran’da eğitilen 
Humeynicilerin Türkiye’de işlediği cinayet 
ve eylemlerin isim, yer ve zaman belirtilerek 
anlatılmasıdır.1990’dan 2001’e kadar 11 yıl 
boyunca Türkiye’yi sarsan cinayetler açıklığa 
kavuşturulmuştur.Muammer Aksoy, Çetin 
Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Uğur 
Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Gaffar 
Okkan niçin ve nasıl öldürüldüler, sorusu 
kitapta yanıtlanmıştır.

Böylesi dev eserleri yazmak her babayiği-
din harcı değil.Böyle büyük eserleri yazmak 
için önce vatan sevgisiyle dolu olmak, gece 
gündüz çalışıp binlerce kaynağı okumak, 
zorluklar karşısında yılmayıp direnç göster-
mek ve korku nedir bilmemek gerekiyor.Bu 
vasıflar, Mustafa Yıldırım’da bulunmasaydı, 
yukarıda adı geçen dev eserlerden mahrum 
kalacaktık.

Mustafa Yıldırım’ın en büyük, belki de 
tek ilham kaynağı soylu milletimizdir.Hangi 
kitabını okursak okuyalım bu gerçeği kabul 
etmek zorunda kalırız.Okuduğumuz her kita-
bının bizi sarması da buradan kaynaklanır.

Mustafa Yıldırım gibi araştırmacı ve 
Türklük bilincine sahip yazarlarımız azdır ve 

bunların da değerini bilmiyoruz.Cesur bir yü-
reğe ve radyum gibi bir beyne sahip bu büyük 
insanlara saygı ve sevgi göstermeniz en  kısa 
yolu, eserlerini okumak olacaktır.Özellikle 
Türk gençliğinin Mustafa  Yıldırım’ı tanıma-
sını ve mümkünse tanışıp ondan milli bağım-
sızlık dersi almasını isterim.

TÜRK GENÇLİĞİ 
MUSTAFA YILDIRIM İLE TANIŞMALI

Mustafa ÖZTÜRK

“Mustafa Yıldırım gibi araştırmacı 
ve Türklük bilincine sahip yazar-
larımız azdır ve bunların da de-

ğerini bilmiyoruz. Cesur bir yüreğe ve 
radyum gibi bir beyne sahip bu büyük 
insanlara saygı ve sevgi göstermeniz 
en  kısa yolu, eserlerini okumak ola-
caktır.” 
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Ülkemiz orta kuşakta önemli bir kavşak noktasında 
bulunmaktadır. Gerek iklim, gerekse bitki çeşitliliği yö-
nünden tarihin her döneminde cazibe merkezi durumun-
dadır. Bu vasfını günümüzde de sürdürülmesine karşın 
son zamanlarda gerek doğal gerekse de beşeri şartlarda 
meydana gelen olaylar nedeniyle tarımsal üretimde ciddi 
kayıplar yaşamaya başlamıştır.

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve 
sahip olduğu akarsular, Türkiye’yi maalesef su zengini 
bir ülke yapmıyor. Dağların genel hatlarıyla doğu batı 
doğrultusunda uzanması ve yükseltinin doğuya ve iç ke-
simlere doğru artması deniz etkisinin iç kısımlara ulaşma-
sını engeller. Bu durum, Türkiye’nin büyük bir bölümü-
nün yarı kurak iklim şartlarına sahip olmasına neden olur. 
Böylece Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı dünya 
ortalamasının altındadır.

Buna ilaveten küresel iklim değişikliklerinden kay-
naklanan etkiler nedeniyle Türkiye’ye düşen yağış mik-
tarında önemli azalmalar meydana gelmektedir. Yapılan 
değerlendirmelere göre, yağış ortalamaları Türkiye’de 
630 milimetre civarındayken 2000 yılından itibaren ülke-
mize düşen yağışlarda yüzde 10 civarında bir azalma söz 
konusu olmuştur. Küresel iklim değişikliklerinde yaşanan 
bu olumsuzlukların daha da artacağı değerlendirildiğinde 
önümüzdeki yıllarda daha kurak bir dönemin gelmesi söz 
konusudur.

Türkiye nüfusunun gerek hızlı artışı, gerekse de tarım 
alanlarının korunması konusunda yaşanan yönetimsel 
zafiyetler nedeniyle tarım alanlarımız hızla azalmaktadır. 

Örneğin, 2000 yılında tarım alanlarımız 27 milyon 856 
bin hektar idi. Günümüzde nerdeyse tarım alanlarımızda 
5 milyon hektarlık bir azalma söz konusu olmuştur. Aynı 
şekilde çayır ve meralık alanlarımızın yaklaşık yüzde 
10’dan fazlasını kaybetmiş durumdayız. Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
verilerine göre, 2014 sonu itibarıyla Türkiye’de ekilen 
ve dikilen tarım alanı 23 milyon 943 bin hektar, çayır ve 
mera arazileriyle toplam tarım alanı da 38 milyon 560 bin 
hektar olarak belirlendi.

Tarım alanlarımızın amaç dışı kullanımı son yıllarda 
önemli artışlar göstermektedir. Buna küresel iklim şartla-
rında meydana gelen değişiklikleri de katınca Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya 
kalacağı tahmin edilmektedir. 2004 yılında 17 milyon 962 
bin hektar olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı 
2014 yılında 15 milyon 789 bin hektar alana gerilemesi 
üretimde de ciddi azalmaların olacağını göstermektedir. 
Türkiye’nin son yıllarda en temel gıda ürünlerini bile 
dışardan almaya başlaması geleceğimiz için daha ciddi 
krizlerin olacağının göstergesidir.

Artık Türkiye bir zamanlar üretimde dünyanın en 
önemli üretici ülkesi durumunda olduğu tarım ürünlerinin 
bir kısmını dışardan satın almaya başlamıştır. Şöyle ki; 
2014 yılına ait TÜİK raporlarına göre soğan ithalatı 29 
kat, lahana ithalatı 39 kat, nar ithalatı %136, karpuz itha-
latı %122, kırmızı mercimek ithalatı %179, Antep fıstığı 
ithalatı %63, mandalina ithalatı %63, kaysı ithalatı %54, 
bezelye ithalatı %29, pirinç ithalatı %47, kuru fasulye 

TÜRKİYE OLASI BİR KITLIĞIN EŞİĞİNDE Mİ?

Hakan TUNÇ
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ithalatı %38 yeşil mercimek ithalatı %29 ve nohut ithalatı 
%27 artmıştır. Dünya fındık üretiminin %78’ine sahip 
olan ülkemiz 6 bin ton fındık ithal etmiştir. 4 milyon 100 
bin ton buğday ve 6 ton çavdar ithal edilmiştir.

2014 yılı verilerini iklimsel sorunlardandın kaynak-
lanana özel bir dönem olarak değerlendirilemeyeceği, 
tarımda dışa bağımlılığının süreklilik kazandığını son 
TÜİK verileri ve Ziraat 
Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Ahmet 
Atalık’ın açıklamalarından 
anlamaktayız. İşte karam-
sarlığa düşmemize neden 
olan resmi veriler:

Türkiye’de toplam iş-
lenen tarım alanının yüzde 
33’ünü oluşturan buğday 
ekim alanı, son 10 yılda 
9 milyon hektardan 2017 
itibarıyla 7.7 milyon hek-
tara gerilerken nohut ekim 
alanı yüzde 46 küçülerek 
3 milyon 595 bin dönüme 
geriledi. Türkiye İstatistik 
Kurumu’na (TÜİK) göre 
2005’te 41.2 milyon hektar 
olan toplam tarım alanı, 
2017’de 38 milyon hektara indi. Bu zaman aralığında 
Türkiye’deki tarım arazileri 3.2 milyon hektar küçülmüş 
oldu. Son bir yılda toplam 336 bin hektar tarım arazisinin 
küçülmesi, nohut, kuru fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği 
tohumu, pamuk ithalatı gibi tüm tarım ürünleri ithalatına 
geçen yıl toplam 17 milyar dolara dayanan bir harcamaya 
neden oldu. Bir önceki yılın ocak ayı ile karşılaştırdığında 
2018 Ocak’ta; 246 bin ton olan buğday ithalatı yüzde 234 
artışla 821 bin tona, 48 bin ton olan mısır ithalatı 8.5 kat 
artışla 404 bin tona; 5 bin ton olan pirinç ithalatı da yüzde 
240 artışla 17 bin tona ulaştı.

Burada ilginç bu hususu da dile getirmekte fayda 
var. Bu yıl Türkiye’nin un ihracatında dünya rekoru 
kırdığı açıklanmıştı. Ancak,  Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci, CHP Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu’nun soru önergesini yanıtladı. Gaytancıoğ-
lu, Bosna Hersek’ten 1 Ocak 2016 yapılan un ithalatının 
bir yılda 17 kat gibi ciddi bir oranda arttığını, bitkisel 
yağlar ve mısır ithalatında da geçmiş yıllara oranla ciddi 
artış olduğuna dikkat çekti. Önergeyi yanıtlayan Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ithalatçı firma 
isimleri ve firma bazlı ithalat bilgileri hakkında “iş sırrı” 
kapsamında olduğu gerekçesiyle bilgi vermedi. Yanıta 
göre Bosna Hersek’ten 1 Ocak 2016 - 30 Eylül 2016 dö-
neminde 145 bin 558 dolar değerinde 506 bin kg makar-
nalık (durum) buğday unu ithal edildi. Bunun yanı sıra 11 
milyon 29 bin 543 dolar değerinde 34 milyon 797 bin 110 
kg “adi ve kaplıca (kızıl)” buğday unu ithalatı da yapıldı. 
Tüfenkci, firmaların mevcut serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde herhangi bir usulsüzlüğe başvurmadan ve 

gümrük mevzuatını ihlal etmedikleri takdirde mevcut 
tercihli vergi oranlarından yararlanarak ithalat yapma 
hakkına sahip olduklarını belirtti. Tüfenkci, “Bu nedenle 
mevzuatta kendilerine tanınan imkanlardan faydalanarak 
yasal ticaret yapan ithalatçıların haksız kazanç elde et-
tikleri düşünülmemektedir” dedi. 2016’da yüksek bir un 
ithalatı artışından sadece iki yıl sonra ihracat rekorunun 

kırılması oldukça ilginç. 
Üstelik buğday italatı sü-
rekli artmaktadır.

Türkiye günümüzde 
hâlihazırda mevcut potan-
siyelini kullanarak olası 
bir gıda krizinin üstesin-
den gelmektedir. Ancak, 
bu potansiyellerin de gele-
cekte tükeneceği açıktır. O 
zaman artan nüfusun gıda 
talebi nasıl karşılanacak-
tır? Bence ülke olarak kafa 
yormamız gereken en has-
sas ve önemli konu gıda 
olmalıdır. Bugün insanları 
sahip oldukları hemen he-
men her şeyden vazgeçme-
ye ikna edebilirsiniz, ama 
insanları asla gıdalarından 

vazgeçmeye ikna edemezsiniz.
Yukarda karamsar tablosunu çizdiğimiz durumlar, 

yakın gelecekte Türkiye’nin bir kıtlık tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca birçok 
kıtlık felaketi atlatmış bir milletiz. Ancak, günümüzde 
yaşanan kıtlık felaketinin etkisi geçmiş dönemlerden daha 
fazla hasar verecektir. Çünkü refaha alışmış bir toplumun 
hiç refah görmemiş bir topluma nazaran dayanma gücü 
oldukça zayıftır.

“Türkiye günümüzde 
hâlihazırda mevcut potan-
siyelini kullanarak olası 

bir gıda krizinin üstesinden gel-
mektedir. Ancak, bu potansiyel-
lerin de gelecekte tükeneceği 
açıktır. O zaman artan nüfusun 
gıda talebi nasıl karşılanacak-
tır? Bence ülke olarak kafa yor-
mamız gereken en hassas ve 
önemli konu gıda olmalıdır.” 
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Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

ARSLAN BEY
İstiklal Harbindeki başarıda 

şehir direnişlerinin önemli bir rolü 
vardır. Bu direnişlerin teşkilat-
lanmaları, savaşın içerisinde yer 
almaları ve harekatın çok başarılı 
geçmesinde, şüphesiz Atatürk, Ali 
Fuat Çebesoy, Kılıç Ali ve Kuvva-i 
Milliye Teşkilatı’nın başkanlarının 
önemli rolleri olmuştur.

İşte bunlardan  biri de Kahra-
manmaraş müdafasında  Ermeni 
kamavurları ile desteklenmiş 
Fransızlara karşı  şehri mahalle 
mahalle teşkilatlandıran Arslan 
Toğuzata’nın önemli bir rolü ol-
muştur.Kendisi Gaziantepte Baş-
komiser iken Atatürk’ün emriyle 
Kahramanmaraş’ta görev almış ve 
liderlik vasfıyla  şehri Fransızlar-
dan 12.02.192o’de  temizlemişler-
dir.Ama ne pahasına…

Arslan Toğuz, 1886’da Kahramanmaraş’ın Göksun il-
çesi Fındık köyü´nde doğmuştur. 1858-1859 yılların-
da Kafkasya’dan göç etmiş Toğuzata aşiretinin Maraş 
bölgesine yerleştirilen bir boyuna mensuptur. Babası Jan-
darma Çavuşu Hasanbeyzade Abdullah Efendi’dir. İlk ve 
orta öğrenimini Elbistan´da tamamladıktan sonra, 1898 
yılında yine Elbistan’da medrese tahsilinde bulunmuş 
ve Arapça öğrenmiştir. II. Meşrutiyetin ilanından son-
ra 1908’de Halep’e giderek polislik mesleğine girmiştir. 
Bir süre Polis Okulu’nda görev yapmış, kısa sürede gös-
terdiği başarı üzerine komiser muavinliğine, iki sene son-

ra da başkomiserliğe terfi ettirilmiştir.
I. Dünya Savaşı sırasında Trablus-

şam Polis Başkomiseri ve sahil casu-
su mücadelesi vazifesinde iken, 1918 
Mondros Mütarekesi’nden son-
ra Osmanlı Devleti´nin yöreden 
çekilmesi üzerine Maraş’a dönmüş-
tür. Maraş´ta Fransız işgaline karşı 
Müdafaa-i Hukuk teşkilatını kurarak 
milli kuvvetlerin komutanlığını üst-
lenmiştir. Maraş Müdafaa-i Hukuk 
Teşkilatı Kayabaşı ve Şekerli heyetle-
rinin birleşmesi ile merkez heyeti teş-
kilatını oluşturmuş ve sonra yapılan 
seçimle heyette Arslan Bey Reisliğe, 
Refet Hoca II. Başkanlığa, Faik Bey 
Katipliğe, Hacı Nuri de Veznedarlığa 
getirilmiştir.

 Arslan Bey Maraş’ta Türk halkına 
önderlik yaparak işgal kuvvetlerinin 
ağır bir yenilgiye uğramasını ve kaç-

masını sağlamıştır. Maraş’ın kurtuluşundan sonra Arslan 
Bey milletvekili seçilmesine rağmen Ankara’ya gitmeye-
rek, Antep ve İslahiye cephelerinde teftişlerde bulunmuş-
tur. Meclisteki Maraş milletvekillerine askerî konularda 
bilgi vermiştir. Maraş Heyet-i Merkeziyesi adına Mustafa 
Kemal’e çekilen telgrafla Arslan Bey’in izinli sayılması 
istenmiş, bu talebin kabulüyle Adana Cephesinde de gö-
rev yapmıştır.

TBMM’nin I. Döneminde Maraş milletvekili seçilen 
Mehmet Hacıhaliloğlu’nun istifası üzerine boşalan Maraş 
milletvekilliğine 17 Mayıs1920’de Arslan Bey seçilerek 4 
Haziran 1920’de TBMM’ye katılmıştır. Ancak, Maraş 

mutasarrıflığı ve Adana Cephesi 
Komutanlığı’nın gördüğü lüzum 
üzerine TBMM’nin kararıyla 14 
ay izinli sayılarak, tekrar Güney 
Cephesine gönderilmiştir. Cep-
hedeki görevinin bitmesi üzerine 
Kasım ayı sonunda Meclise ge-
lerek görevine başladı. Meclisin 
son toplantı yılında PTT Komis-
yon çalışmalarında bulundu.

I. Dönemde milletvekilliği 
sona erince, yeni yapılan seçim-
lerde aday olmadı. Adana’da 
ticaretle uğraştı. Daha sonra 
Göksun ilçesinin Büyükçamurlu 
köyünün Meryemçil Yaylası´nda 

Kahramanmaraşlı İki Vatansever
ARSLAN BEY ve  YÖRÜK SELİM BEY

“Arslan Bey Maraş’ta Türk hal-
kına önderlik yaparak işgal 
kuvvetlerinin ağır bir yenilgiye 

uğramasını ve kaçmasını sağlamış-
tır. Maraş’ın kurtuluşundan sonra 
Arslan Bey milletvekili seçilmesine 
rağmen Ankara’ya gitmeyerek, An-
tep ve İslahiye cephelerinde teftiş-
lerde bulunmuştur. ” 
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KULA KUL OLUP DA 
HARAM YİYENLER

çiftçilikle uğraştı. Orayı sattıktan sonra da Göksun ilçe-
sinde halen ismi ile anılan Arslan Bey Çiftliği’nde uzun 
bir süre yaşadı.1946 yılında Maraş’a yerleşti. Pazarcık’ta 
çiftçilik yaparken 7 Haziran1963’te vefat etti.

Arslan Bey, Milli Mücadelede gösterdiği başarılardan 
dolayı kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllen-
dirilmiştir. Arslan Beyin üç çocuğu bulunmaktadır.

Bu değerli vatansever başkomserimiz,Maraş’ın düş-
mandan işgalinden kurtuluş yıldönümü olan  ve her yıl 
aynı heyecanla  12Şubat  kutlamalarında  anılmaktadır.

YÖRÜK SELİM BEY
İngilizlerin Türklere karşı Yunan ve Arapları kullan-

dığı gibi Fransızlar da Ermenileri kullanıyorlardı. Daha 
önce Suriye’ye iskan edilmiş Ermenilerden asker temin 
edilerek ve bunlara Fransız üniforması giydirilerek 
Maraş’ı işgal etmek için getirdiler.

Fransızların Maraş ve çevresini işgali İstanbul’da 
mitingler yapılarak protesto edildi. Maraş halkının da 
yaptığı mitingle işgal protesto edildi. İngiliz ve Fransız 
komutanlıklarına telgraflar çekildi.

Güney cephesindeki gelişmeleri yakından izleyen 
Mustafa Kemal Paşa Maraş ve Antep’te halkı teşkilatlan-
dırmak için Yüzbaşı Kılıç Ali Bey’i ve Süvari Yüzbaşısı 
Yörük Selim Bey’i görevlendirdi. Yapılan görev taksi-
mine göre Kılıç Ali Bey Pazarcık’ ta karargâhını kurarak 
halkı teşkilatlandıracak.

Ayrıca Fransızların Antep’teki birliklerinin Maraş’ta-
ki birlikleri takviye etmelerine engel olacak ve İslahiye 
Türkoğlu üzerinden Maraş’a intikal edecek, Fransızların 
yolunu kapayacaktı. Yüzbaşı Yörük Selim Bey ise Fran-
sızların Maraş üzerinden Anadolu’ya doğru ilerlemelerine 
engel olmak için Göksun’da teşkilatlanacaktı. Ayrıca bun-
lar gerektiğinde Maraş içindeki muharebelere katılacaktır.

İnebolu doğumlu olan Yüzbaşı Yörük Selim Birinci 
Dünya Savaşında birçok cephede savaştıktan sonra Gazi 
Mustafa Kemal Paşanın talimatı ile Maraş’ın yardımına 
koşmuş, Maraş muharebelerinin sonuna kadar düşman-
la çarpışmış, birçok yararlılıklar göstermiş ve sonra da 
Antep’in yardımına koşmuştu. Antep savunmasında ya-
ralanan Yörük Selim yaralı olarak getirildiği şehrimizde 
vefat etmiş olup mezarı Şeyhadil’de Şehitlik Anıtındadır. 
Maraşlı bu kahraman insanı unutmamış bir mahallesine 
ismini vererek onu kalbinde yaşatmıştır. 

Mustafa ÖZTÜRK

Kula kul olup da haram yiyenler
Sırat-ı Müstakim üzre değildir.
Büyüklenip halka üstten bakanlar
Benim nazarımda zerre değildir.

Ürür durur iki çanak yal için
Biat eder beş paralık mal için
Her bir işi para için, pul için…
Bunlar bir âdeme göre değildir

İnsanım diyorsan yapma bunları
Unutmuş gibisin yiğit Hunları
Kurban ediyorlar tüm koyunları
Zulme teslimiyet çare değildir

Bozkurt özgürlüktür, dağlarca yüce
Eğilmez, bükülmez bir zalim güce 
Köroğlu olmayan kalır hep cüce
Zalime itaat töre değildir

Putlaştırma ne sultanı ne mîri
Bâki olacak mı bunlardan biri
Tarih de yazıyor Âdem’den beri
Dalkavuklar makbul zümre değildir

Tenkit edilmezmiş baştaki lider
Bilmezdim öğrendim bilgeymiş meğer
Olsa da her sözü övgüye değer
Bilesin o sözler Sûre değildir
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AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ

Mehmet PUSAT

Kayseri günden güne yaşanılmaz bir şehir haline geli-
yor. Bunun birinci nedeni.trafik keşmekeşliği….

Anayollar tıkanıyor trafik duruyor. İş yerine ve evle-
rine özel araçlarıyla gidenler bilir geç kalmaktan kurtula-
mıyorlar..Öğrenci servisleri kırmızı ışığa takılmamak  ve 
okula yetişebilmek için hız yapıyorlar.Memurun, işçinin.
öğrencinin esnafın çok kıymetli zamanı tıkanan yollarda 
geçiyor.

Bir milyonluk Kayseri böyle ise 15 milyonluk İstanbul 
acaba nasıldır? “Kayseri’den  daha iyidir” diyenler mutla-
ka olacaktır. Haklıdırlar... Çünkü nüfusun fazlalığı ve araç 
çokluğu trafik keşmekeşliğinin sebebi olamaz.

Bir arkadaşım anlattı: “Tokyo’da onca nüfusa rağmen 
trafik sorunu görmedik. Sürücüler de yayalar da çizgiyi 
geçmiyorlar. Bir izdiham, bir kargaşa yaşanmıyor”dedi.

Batı’daki şehirler de böyleymiş.
Kayseri ile bu şehirlerarasındaki fark, bir anlayış, kül-

tür ve medeniyet farkıdır sanırım. Bizde trafik kurallarına 
uymamak delikanlılık veya uyanıklık sayılıyor. Birisini 
uyaracaksanız kavgaya da hazır olacaksınız. Tek yön ihlali 
yüzünden kavgaya bizzat şahit oldum.

Özellikle merkezi bölgelerde park yeri çok az. Bu yüz-
den yer bulamayanlar yaya yolu ve kaldırımlara bile park 
ediyorlar. Yayalar nereden geçsin?

Kayseri’de araç kullanmak kolay değil. Zira sizin dik-
katli olmanız yetmiyor.

Yoğun trafik içinde tereyağından kıl çeker gibi geçen 
otobüs şoförlerimizi ben tebrik ediyorum. Meydandan Si-
vas Caddesi’ne geçmek iki yanı gelişi güzel park edilmiş 
araçlarla dolu sokaklarda o koca araçları bir yere sürtme-
den sürmek, gerçekten marifet gerektirir; bir de karşı ve 
ters yönden bir araç kaptırmış geliyorsa. Fazla uzağa değil 
Fevzi Çakmak’a gitseniz bile görürsünüz.

Şehrimizde trafiğin ne hale geldiğini yetkili zevat ga-
liba bilmiyor. Bu nedenle kendilerine bir önerim var. Bir 
gün belediye otobüsüne binip şehri turlasınlar, sorunları 
yerinde tespit edeceklerdir. Çözüm bulmak da mutlaka ko-
laylaşacaktır.

Ülkeyi yönetenler, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak 
önlemleri almakla yükümlüdürler.

Şehirlerimizi sitres alanları olmaktan çıkarıp mutluluk 
alanları yapmak elimizdedir. Bunun içim yapacağımız ilk 
iş, bir arada yaşama davranışlarımızı belirleyen şehir kül-
türümüzü oluşturmalıyız

Şehir kültürü dediğimizde apartman hayatından tutun 
da trafik kurallarına kadar her alanı kapsayan, şehirde ya-
şayan herkesin birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ettiği 
bir kültürü anlamalıyız.

Toplumda kurallar bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çiğnen-
meleri halinde sadece çiğneyenler değil herkes zarar görür. 
Kurallara uymayan bir aracın zincirleme bir kazaya sebep 
olduğunu düşünün. Sonuç bir faciadır. Hakkımız var mı?

Aynı gemide yol alan yolcular gibiyiz. Unutmayalım 
bunu. Bencilliğimiz yüzünden parçası olduğumuz bü-
tün zarar görecek , bu zarar mutlaka bize de dönecektir. 
Okuduğumuz okula, tedavi olduğumuz hastaneye, yürü-
düğümüz yola, gölgesinde oturduğumuz ağaca, işimizi 
gören memura,esnafa,işçiye nasıl zara verebilir, kötülük 
edebiliriz?Onlarsız yapabilir miyiz,  onlarsız olabilir mi-
yiz?

Daha açık söyleyeyim:
Trafik kurallarını çiğneyerek başkalarının hayatıyla oy-

namaya hakkımız yoktur.
Yollara tükürerek başkalarının sağlığını riske sokmaya 

hakkımız yoktur. Sağlıksız bozuk gıda satmaya ve üretme-
ye hakkımız yoktur.

Öğrenciysek sınıfta gürültü patırtı yapıp öğrenmek is-
teyenleri engellemeye, öğretmensek, sınıfa geç girmeye 
hakkımız yoktur.

Komşularımızı rahatsız etmeye, onları öfkelendirmeye 
hakkımız yoktur. Unutmayalım ki tüm bu olumsuzluklar 
bize karşı da yapılabilir. Sen yapma ki onlarda yapmasın.

Vatandaş olarak devletin koyduğu yasalara ve ahlaki 
kurallara uymakla yükümlüyüz. Bunda titizlik gösterenle-
re iyi vatandaş diyoruz. İyi vatandaş olmadan milliyetçi 
olunmayacağını da herkesin bilmesi gerekir.

Gençlik Dergisi26



PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ
Rahmi DANİŞMENT

Psikolojik iyi oluş, kişinin yaşam amaçlarını, potansi-
yelinin farkında olup olmadığını, diğer insanlarla ilişkisi-
nin kalitesini içermektedir.  Daha açık bir anlatımla, kişi-
nin kendini olumlu algılamasını, sınırlılıklarının farkında 
olduğunda bile kendinden memnun olmasını, diğerleriyle 
güvenli ve sıcak ilişkiler geliştirmesini, kişisel ihtiyaç ve 
isteklerini karşılayacak şekilde çevreyi şekillendirmesini, 
özerk ve bağımsız hareket edebilmesini, yaşam amacının 
ve anlamının olmasını, kapasitesinin farkında olmasını ve 
bu kapasitesini geliştirmeye çalışmasını yansıtmaktadır. 
(Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002)

“Psikolojik iyi-oluş 
kuramı” temelini geli-
şimsel psikoloji ve klinik 
psikolojideki kavramlar-
dan almaktadır. Psikolojik 
iyi-oluş kuramına göre, 
bireyin psikolojik olarak 
sağlıklı olması, yaşamın 
bazı alanlardaki olumlu 
işlevselliğine bağlanmak-
tadır. Altı boyuttan oluş-
maktadır. Bu boyutlar bire-
yin geçmiş yaşamına veya 
kendisine ilişkin olumlu 
değerlendirmelerini (ken-
dini kabul), bir birey ola-
rak devamlı büyüdüğü ve geliştiği duygusunu (bireysel 
gelişim), bireyin yaşamının anlamlı ve amaçlı olduğu 
inancını (yasam amacı), kişilerarası ilişkilerde sıcaklık ve 
güveni (diğerleriyle olumlu ilişkiler), bireyin kendi istek 
ve ihtiyaçları doğrultusunda çevredeki yaşamı etkili bir 
şekilde yönlendirebilme kapasitesini (çevresel hakimiyet) 

ve kendi kendine karar verme duygusunu (özerklik-oto-
nomi) içermektedir.

Kendini Kabul:  Kişinin kendini kabul etme duygusu 
önemlidir. Kişi olumlu ya da olumsuz yönleriyle kendini 
kabul etmelidir. Bireyler geçmişini ve benliğini kabul 
ederek ilişkilerinde daha başarılı olurlar. Olumlu bir zihin 
sağlığı olan ve kendine karşı olumlu tutum sahibi insanla-
rın psikolojik iyilik hali olmaktadır.

Diğerleriyle Olumlu İlişkiler: Başkalarıyla açık ve 
güvenilir ilişkiler kurma ve güçlü empati ve sevgi duy-
gulan olarak tanımlamıştır. Sevilme isteği ve sevebilme 

yeteneği zihin sağlığının 
önemli bileşenlerinden biri 
olarak kabul edilir. Başka-
larıyla doyumlu, güvenilir 
ilişkilere sahip olmak; 
başkalarının mutlu olma-
larını istemek; güçlü bir 
şekilde empati kurabilmek; 
anlamlı duygular besleye-
bilmek ve sıkı dostluklar 
kurabilmek psikolojik iyi 
oluş için beklenen davra-
nışlardır.

Çevresel Hâkimiyet: 
Kişinin kişisel ihtiyaç ve 
isteklerini karşılayabilecek 

şekilde çevreyi şekillendirmesi ve çevredeki fırsatları iyi 
değerlendirmesidir. Çevresini yönetme konusunda yete-
nekli,  çevresine üstünlük kurabilen, sosyal etkinliklerin 
karışık düzenlerini organize edebilen bireylerin psikolojik 
iyi oluş düzeyleri yüksektir. 

“Diğerleriyle Olumlu İlişkiler: 
Başkalarıyla açık ve güveni-
lir ilişkiler kurma ve güçlü 

empati ve sevgi duygulan olarak 
tanımlamıştır. Sevilme isteği ve 
sevebilme yeteneği zihin sağlığı-
nın önemli bileşenlerinden biri 
olarak kabul edilir.” 
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Kişisel Gelişim: Bireyin kendini sürekli geliştirme 
düşüncesine sahip olması ve güncellemesidir. Kendini 
gelişen ve gelişmekte olan bir insan olarak görür. Yeni de-
neyimlere açıktır. Birey, potansiyeli hakkında farkındalık 
sahibidir. Gelişim imkânları için zaman ve çaba harcayan 

insanların iyi oluş düzeyleri yüksektir.
Yaşam amacı: Bireyler yaşam amacına sahip ve bu 

amaca dönük eylem ve davranışlar sergilemelidir. Geçmi-
şin, şimdinin ve geleceğin anlamlı olduğuna dair düşün-
celeri olmalıdır. Yaşam amacını sağlayan her türlü inancı 
değerli bulur ve sahiplenir. Amaçları ve hedefleri olan 
bireylerin psikolojik iyilik düzeyi yüksektir.

Özerklik:  Birey,kendi kendine karar verebilir ve ba-
ğımsızdır.   Düşünceleriyle uyuşmayan tekliflere hayır 
diyebilen, sosyal baskılara boyun eğme davranışı göster-
meyen ve kendi aldığı kararları benimseyerek uygulayan 
bireylerin  iyi oluş düzeyleri yüksektir. 

Bilimsel literatürde kuramsal açıdan altı bileşenle 
açıklanan psikolojik iyi oluş kuramını kendi kültürel ve 
yaşantısal deneyimlerimizle açmamız mümkündür. Bah-
sedilen tutum ve davranışların yanı sıra bireyin zengin 
bir inanç sistemine sahip olması psikolojik iyi oluşunu 
artıracaktır. Yapılan araştırmalar, inanan insanların yal-
nızlık hissinin az, aitlik duygusunun yüksek olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Gelişen teknolojinin işlevselliği yanında bağımlılık 
etkisi, beslenme alışkanlıklarının ve yiyeceklerin doğallı-
ğını kaybetmesi, şehir yaşantısının getirdiği monotonluk, 
aşırı iş yükü, insan ilişkilerinde güven duygusun azal-
ması gibi sayabileceğimiz pek çok nedene bağlı olarak 
bozulan zihin yapımızın korunması ve onarılması adına 
psikolojik iyi oluş ve sosyal yaşam becerileri çok önem-
lidir. Farkındalığı gelişmiş, kendine olumlu bakabilen, 
iletişim becerisi yüksek, duygularını ifade eden bireyler 
olduğumuz sürece tüm sorunlarla baş edebilecek, krizleri 
yöneterek çözebilecek, kendi gelişimizi sürdürerek çev-
remizdeki insanlara da olumlu yönlendirme yapabiliriz.
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“Bilimsel literatürde kuram-
sal açıdan altı bileşenle 
açıklanan psikolojik iyi oluş 

kuramını kendi kültürel ve yaşan-
tısal deneyimlerimizle açmamız 
mümkündür. Bahsedilen tutum 
ve davranışların yanı sıra bireyin 
zengin bir inanç sistemine sahip 
olması psikolojik iyi oluşunu artı-
racaktır. ” 
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Hani, 1970’li yıllarda anarşi var diye anne ve baba-
mızın önce bizi göndermek istemedikleri, sonra iyi ki 
yazılmışız dediğimiz okulumuz vardı ya. Bıyıklarımızın 
henüz terlediği, delikanlılık çağımızın pırıl pırıl yürek-
lerine koskocaman Türk – İslam dünyasını sığdırarak ve 
gönüllerimizde büyük bir ülkü taşıyarak kaydolduğumuz 
okulumuz… Bilmem kaç ömre bedel bir üniversite öğre-
nimi geçirerek genç yaşta hayatı öğrendiğimiz okulumuz, 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü.

Hani, Kars, Samsun, Edirne, Van … velhasıl yur-
dumuzun dört bir yanından bir seher vakti inmiştik ya 
otobüs ve trenlerden okulumuzun şehrine. Ve iner inmez 
“Gardaş Balıkesir Ülkü Ocakları nerede?” diye sormuş-
tuk ya ilk karşılaştığımıza. Hani tarif üzerine dosta güven, 
yarasa kılıklı düşmanlara korku veren Ülkü Ocaklarının 
tabelasını aramış ve bulmuştuk ya. Yuvasındaki yavrusu-
na yem getiren kuş misali bir çırpıda çıkmıştık ya merdi-

venlerinden ocağımızın.
Hani, ocak başkanı Gaziantepli Mehmet’le Kayserili 

Necdet vardı ya Balıkesir ocağında. Karpuz, peynir ve 
sıcak ekmekten sofra kurmuş, bebesinden ayrı kalmış 
annenin bebesini beklediği gibi bekliyorlardı ya bizleri. 

Önde Erbuğ Gülsoy hocamız daha ilk sabah okulu-
muzun bahçesinde aynı güneşe hep birlikte gülümsemiş, 
havasını birlikte soluyup birlikte dolaşmıştık ya. Sazını 
yanından hiç ayırmayan Sivaslı Recep vardı hani. Gür 
sesiyle “Özmenem “ ağıtını söylemişti de hüzün kapla-
mıştı ya yüreklerimizi. Ellerimiz, ayaklarımız titriyordu. 
Titriyordu yüreklerimiz, tepeden tırnağa titriyordu ya tüm 
bedenimiz. 

Hani, okulumuz işgal edildiğinde okul başkanımız 
Akyazılı Mustafa “Haydi marş söyleyeceğiz.” demişti 
de Sivaslı Doğan Ürgüp, Muşlu Emin Çavuş, Karabüklü 
İlhami Yılmaz, Yozgatlı İrfan Birol, İzmirli Mustafa Bas-

 Zafer ÇUBUKCU

ÜLKÜ OCAKLI EĞİTİM ENSTİTÜLERİ 
DESTANIMIZ VARDI YA HANİ!

“Kırk yıl son-
ra bugün de 
gönüllerimiz-

de büyük bir ülkü 

taşıyoruz ilk gün-

kü gibi.  Ellerimiz, 

ayaklarımız titriyor 

yine. Titriyor hala 

hakir ve hor görül-

müş acı dolu yürek-

lerimizle yorgun 

ama dimdik beden-

lerimiz.” 
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macı, Maraşlı Halit Koyuncu, Elazığlı Hıdır Özdemir ve 
diğer ülküdaşlarımızla başlamıştık ya yeri göğü inletme-
ye:

“Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz
Çünkü bu yol kutludur gider Tanrı Dağı’na
Halbuki yoldaşını bırakıp kaçanların
Değişilir topu da bir sokak kaltağına”
Hani, Balıkesir’in İstanbul’da Vatan Mimarlık ve 

Mühendislik Akademisi son sınıf öğrencisi bir yiğit ev-
ladı vardı ya Yaşar Topçu. Ülküsüne ve vatanına sadık 
Balıkesir toprağının ilk ülkücülerinden. İstanbul’un Vatan 
Caddesi’ne bir kış günü gökten beyaz gelinliğiyle inmişti 
ya kar taneleriyle birlikte kıpkızıl kan. Ve aynı gece ocak-
ta siyah beyaz televizyonda TRT’nin haberlerini izlerken 
ulaşmıştı ya kara haberi ocağımıza “ Yaşar Topçu şehit 
düştü!” diye.  Balıkesirli Sıtkı Şeremetli, Trabzonlu 
Ahmet Güney, Ankaralı Yusuf Akgül, Hataylı Bülent 
Bahadırlı, Elazığlı Rıfat Kaya ve tüm ülküdaşlarımız 
“Kanımız Aksa da Zafer İslam’ın” diyerek omuzlamıştık 
ya şehidimizi. Tekbirlerle ağlamış, ağladıkça hıçkırıklara 
boğulmuştuk hani tüm Balıkesir ağlamıştı ya bizimle.

Hani, bir de Kahramanmaraş’ın kahraman mı kahra-
man bir edesi Hüseyin Kuzdan vardı ya. Kan, gözyaşı, 
işkence ve zulüm dolu yıllarda her türlü acıyı paylaştığı-
mız garip ve fukaralardan biri olan Hüseyin’imiz. Hem 
okuyor hem de işçilik yapıyordu ya. Ülkücü işçilerin baş-
kanıydı hani. Uzun zamandır göremediği ailesini görmek 
için gittiği Kahramanmaraş’taki köylerinde evine gireme-
den bir bayram sabahı kızıl kurşunlarla kurban olmuştu 
ya vatanına. Yüreksizler ve hainler hariç herkes ağlamıştı 
ya Hüseyin’imize. Yüreğimiz dağlana dağlana günlerce 
ağlamıştık hani. Ve ne yüreklerimizdeki bu titreyiş ne de 
gözlerimizdeki yaş hiçbir zaman eksik olmadı ya. Hıç-
kırıklara boğulmuştuk hani. Neler yaşamadık ki… Sanki 
tutsaklıkla, işkenceyle geçirilmiş bir üniversite öğrenimi 
yaşadık gencecik çağımızda. İtilip kakıldık. Hakir ve 
hor görüldük, dışlandık. Dahası okuldan kovulduk. Okul 
önlerinde coplandık, yerlerde sürüklendik. Kan ve göz-
yaşının sel olduğu 1978’de kırk beş günlük işkencelerden 
geçirildik. İşkencehanelerde, hastanelerde, mezarlıklarda 
ve cezaevlerinde soluk ve ömür tükettik. Günde bir dilim 
kuru ekmek, gecede ocakta sandalye üzerinde bir iki saat 
kestirmeler yetiyordu bizlere. Hepsinden acı Baki Yeşi-
loğlu ağabeyimiz cezaevinde tuzağa düşürülüp onlarca 
yerinden şişlenerek şehit edilmişti ya. Manisalı Necmi 
Ulus, Trabzonlu Sebahattin Yazıcı, Kırıkkaleli Özcan 
Kılıç ve hepimiz tekbirlerle uğurlamıştık ya şehidimizi. 
Maraşlı Kemal Koyuncu, Elazığlı Ömer Ekinci ve diğer 
ülküdaşlarımız da içerde ant içmişlerdi hani.

Hani, 1978 yılının acıları henüz tazeyken 12 Eylül’ün 
gündüzleri acı mı acı, geceleri zehir mi zehir dolu yılla-
rını birlikte göğüslemiştik ya. Uğrunda binlerce can feda 
ettiğimiz, yolunda Mecnun, izinde Kerem olduğumuz 
haki renkli sevdamızdan doksan güne çıkartılan 12 Ey-
lül sorgularında işkence görmek hepimizi kahrediyordu 
ya. Hani sorgulardan sonra mahkemeye çıkmak için 

kapatıldığımız koğuşlarda önce Samsunlu Sebahattin 
Hafızoğlu’nun içli içli söylediği “Aman bire deryalar 
Kanlıca deryalar biz nişanlıyız, ikimiz bir boydayız 
biz delikanlıyız.” şarkısıyla, sonra Malatyalı Nadir 
Günata’nın yanık sesiyle söylediği “Anama söyleyin 
damda durmasın, oğlum gelir diye yola bakmasın.” 
türküsüyle kahredip iyice hüzünleniyorduk ya. Dahası 
taş duvarlar içindeki demir kapılı tutukevi  Mamak’ta-
ki kafeslere kapatılmıştık ya hani il başkanımız Kadir 
Geraslan’la birlikte. Ve de kırk yıldır “Mamak ah Ma-
mak” diye diye içimizi çeke çeke her şeyi hep sineye 
atarak, kol kırılır yen içinde kalır, deyip durmaktayız ya. 

Kırk yıl sonra bugün kapat gözlerini bir an. Dal, dü-
şün! Titriyor hala günlerce elektrik verilen cılız bedeni-
miz. Kanıyor hala tepeden tırnağa aylarca işkence gören 
vücudumuz. Ve hala buruk yıllarca dışlanmış ve horlan-
mış yüreğimiz. 

Kulak ver bir an. Duy, dinle! Yankılanıyor hala 
Mamak’ın soğuk duvarlarında işkenceden aklını yitiren 
yiğitlerin çığlıkları. İşitiliyor hala şehadete kavuşan ülkü-
cülerin Mamak’ın buz gibi betonlarına sinmiş son nefes-
leri.

Kırk yıl sonra bugün de gönüllerimizde büyük bir ülkü 
taşıyoruz ilk günkü gibi.  Ellerimiz, ayaklarımız titriyor 
yine. Titriyor hala hakir ve hor görülmüş acı dolu yürek-
lerimizle yorgun ama dimdik bedenlerimiz. Ve yine aynı 
marş var dudaklarımızda ilk günkü gibi iman ve aşkla :

“Delinse yer çökse gök
Yansa kül olsa dört yan
Yüce dileğe doğru
Yürürüz yine yayan”
Allah rızası için yüce dileğe doğru yürürken o yıllarda 

aramızda olup da bugün aramızdan ayrılan bütün ülkü-
daşlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun.

80 öncesi nice gurur tablolarıyla dolu süslü olan Eği-
tim Enstitüleri Destanımız Türk milleti tarafından asla 
unutulmayacaktır.
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“Küreselleşen dünyamızın geli-
şen iletişim araçlarıyla küçük 
bir köy haline geldiği gerçe-

ğinden hareketle,sadece kendi ha-
nemizde, kendi ilimizde veya kendi 
ülkemizde adaleti tesis etmek de 
mümkün olmamaktadır. ”

Muhammed Alperen NURSAÇAN

Ana rahmine düşer düşmez bir takım haklara sahip 
olur Cenin.Yaşama hakkından, nesep hakkına kadar bir 
yığın haklar yüklenmiştir, bu zerre mesabesindeki cüsse-
sine.Hak, var olmak demektir, hayat demektir.Yoktan var 
eden kendisini ‘’Hak’’ olarak vasıflandırmıştır.O halde 
Hakk’a teslimiyet  hukuka riayet etmekle olur.

Adalet, her şeyi layık olduğu yere koymak, doğru 
hüküm vermek; haksızlıktan ve taraflı davranmaktan sa-
kınmaktır.Her türlü menfaat, imtiyaz, ayrıcalık ve beşeri 
zaaflardan uzak bir uygulamayı gerektirir.Uygulayıcıları; 
herhangi bir öfke, kin veya sevgi gibi duyguların tesiri al-
tında kalmadan tatbik etme-
lidirler.Hayatın her alanını, 
her konumunu kapsayacak 
şekilde uygulama sahasına 
sahip olan adalet, makam ve 
mevki ne olursa olsun, insa-
noğlundan beklenen uygula-
ma ve davranışlardır.

İnsanoğlu, yaratılmasının 
bir gereği olarak ‘’sosyal’’ 
bir varlıktır.Varlığını devam 
ettirebilmesi için ‘’sosyal 
yapı’’yı tesis etmelidir.Bu 
yapının içerisindeki sosyal ilişkiler, konum ve mevkiler; 
toplumun bireyleri arasında bir takım hakların terettüp et-
mesine yol açar.İnsanların toplum içerisinde hak ve vazi-
felerini bildiren anların neyi yapmaları, neyi yapmamaları 
gerektiğini belirten kurallar ve kanunlar için ‘’Hukuk’’ 
terimi kullanılır.Bu noktada hukuk, hakkın maddi şekil 
alan objektif yönünü gösterir.

Hak ve hukukun kaynağı hakkında düşünürler farklı 
görüşler ortaya atmışlardır.İngiliz felsefeci Hobbes, Al-
man Hegel ve Nietzche ‘’Hakkın kuvvetten doğduğunu 
söylemişler, ‘’Hak kuvvettir, Hakkı doğuran kuvvettir’’ 
demişlerdir.Belki kuvvet, hak ve hukukun yerine geti-
rilmesini sağlayabilir ama başkasında vazife duygusunu 
uyandırmaz.Vazife duygusu olmayan yerde ise hak olmaz.

Kitabında kendi adını ‘’Adl’’ ve ‘’Hak’’ olarak belirten 
Allah’u Teala, adalete uygun davranmamızı, her türlü fiil 
ve hareketlerimize bu prensibe riayet etmemizi ister.

-’’Şüphesiz ki Allah, bize adaleti, iyilik yapmayı, ve 
akrabaya yardım etmeyi emreder.Hayasızlığı, fenalığı ve 
haddi aşmayı yasaklar’’(Nahl:90)

Şanlı peygamberimiz ise: ‘’Hepiniz çobansınız, yet-
kiniz altındakilerden sorumlusunuz’’(Buhar-i Müslim) 

buyurarak, hak ve hukukun sahasını en geniş şekilde izah 
etmiştir. Toplumun en küçük birimi aile içi ilişkilerden 
başlayarak, okulda öğrenci-öğretmen, fabrikada işçi-işve-
ren, adaletin  tevzi edildiği adliyede hakim-sanık, devletin 
yönetiminde yöneten-yönetilen; yani toplumun her katma-
nında, hak ve hukukun varlığını  ve bir takım sorumluluk-
ların insan üzerine yüklendiğini ifade etmektedir Sevgili 
Peygamberimiz.

Modern anlayışa göre, devletin tesisi ve bir takım gö-
rev ve yetkilerin dağılımı hususunda ‘’toplumsal görev 
dağılımı/paylaşımı’’ benimsenmiştir.Buna göre,toplumun 

her ferdi, gereksinimleri-
ni tek başına gideremeye-
ceğine göre, ‘’toplumsal 
bir uzlaşı’’ ile görev 
paylaşımı yapmaktadır. 
Topluluk, devletinin kat-
manlarındaki makam ve 
mevkilere yetki vererek 
getirdikleri kişilere, o 
yetkiyi kullanmakta da 
sınırlarını tayin etmekte-
dir.Bu anlayışa göre bir 
öğretmenle bir polisin 

yaptığı görev bu paylaşımın bir sonucudur.Kendisini ana-
yasal bağlamda yetki verilen hiçbir kurum veya yetki bu 
yetkilerini kendisine veren toplumun hak ve hukukuna 
tecavüz edemez.Yetkilerini aşamaz.Toplumun bireyleri, 
kendi hak ve hukuklarını sonuna kadar bu noktada savun-
malıdır.

Küreselleşen dünyamızın gelişen iletişim araçlarıyla 
küçük bir köy haline geldiği gerçeğinden hareketle,sadece 
kendi hanemizde, kendi ilimizde veya kendi ülkemizde 
adaleti tesis etmek de mümkün olmamaktadır.Güçlü ül-
keler, diğer ülkelerin bir takım imkanlarını sömürmekte, 
nimet-külfet dengesi, ezilenler aleyhine her geçen gün 
artmakta, mutlu bir azınlık elinde tüm sermeye toplan-
maktadır.Bu milletlerin açıkladığı gerçekler vicdanı olan 
herkesi harekete geçirmelidir.

Evet, Pozantı Cezaevindeki çocuk mahkumdan, Bilge 
Köyü Katliamı mağdurlarına;  bali çeken sokak çocukla-
rından, Şehit Üst Teğmenin yavrusuna, Filistinli Leyla’nın 
çığlığından ayağı kopmuş Vietnamlıya kadar ‘’herkes için 
hak, herkes için hukuk’’ diye haykırmalıyız. Unutmaya-
lım, bu dünyayı cehenneme çevirenlerin akıbetleri de ce-
hennem olacaktır. Fırtına eken kasırga biçer. 

ADALET: Hemen Şimdi!
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Adalet kavramı insanlık tarihi boyunca üzerinde en faz-
la durulan, hakkında sayısız teoriler üretilen aynı zamanda 
ahlaksal ve politik anlamda insanlığın ulaşacağı ideal bir 
durumu gösteren ve tanımlanması en güç olan kavramla-
rın başında gelmektedir.Adalet; hak ve hukuka uygunluk, 
doğruluk, türe, türeyi uygulayan, yerine getiren devlet ör-
gütleri ve herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı 
verme, hakka riayetkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk, 
haksızlıktan uzaklaşma, düzenli ve dengeli davranma, 
hakkaniyet, zulüm etmemek, herkese hakkını vermek ve 
layık olduğu muameleyi yapmak, haksızları terbiye etmek, 
suçluya Allah’ın emrini icra etmek gibi anlamlara gelmek-
tedir.Aynı zamanda, neyin doğru, neyin yanlış (ya da haklı 
veya haksız) olduğunu karara bağlamak da adalet olarak 
adlandırılır.Bu, ya haksızlığa uğrayanın (mağdur) zararını 
telafi etmek ya da haksızlık yapanı cezalandırmak suretiyle 
yerine getirilir.Modern toplumlarda adalet hem bir faaliyet 
(adalet dağıtma faaliyeti) olarak, hem de bir teşkilat (bir 
ülkedeki mahkemeler ve yargı görevlileri) olarak algılanır.
Aynı zamanda siyasi adaletten de bahsedilmektedir.Bir 
anlamda bütün adalet siyasidir.Çünkü adalet, ister istemez, 
toplumun örgütlenme biçimini yansıtır.

Adalet kavramı tarih boyunca farklı şekillerde tanım-
lanmış olup filozoflar ve düşünce adamları konu hakkında 
değişik fikirler ileri sürmüşlerdir.Adalet birçok başka kav-
ramda olduğu gibi ideal bir durumu anlatır.Adalet için ya-
pılacak olan en önemli şey, ahlak eğitimidir.Ahlaken düşük 
bir toplumda adalet mekanizması da düşüktür.Dolayısıyla 

sanıldığı gibi adaleti dağıtan şey mahkeme değil, aksine 
mahkemenin adil olmasını sağlayan şey, toplumun ahlak 
ve adalet duygusudur.

Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgi-
lenmişlerdir.Kutsal kitapların hepsinde adalete ilişkin bö-
lümler bulunur.Eski Yunan düşünür Platon’a göre adalet en 
yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış 
kuralıdır.Aristotales’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı 
oluşturur.Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için ye-
terli değildir.Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde 
adaletli olabilir.Platon kanun yönetiminden çok bilgelerin 
(filozofların) yönetiminden yana olduğunu belirtir.Çünkü 
kanun herkes için en soylu ve en adil olanı anlayamaz ve 
böylelikle en iyiyi uygulayamaz.Bu adalet, aklın kullanıl-
masıyla keşfedilebilir.Aristotales doğal ve uzlaşımsal (iti-
bari) adalet ayrımını yapar; birincisi evrensel, ikincisi ferdi 
durumlara mahsustur.Bu ikisi çatışınca doğal adalet ku-
ralları uygulanır.Platon, adaleti itidal, bilgelik ve cesaretle 
birlikte dört asli erdemden biri olarak zikreder.Adalet de-
netleyici ve düzenleyici erdemdir.Adil kişi, ihtirasları akıl-
la denetlenen, kendini disipline edebilmiş kişidir.Platon’a 
göre; adalet akılla bulunabilen ve yürürlükteki kanun ve 
örfün üzerinde bir şeydir.

 Adalet bugün de herkese hakkını vermek ve doğ-
ruyla yanlışı birbirinden ayırmak anlamlarında kullanıl-
makla birlikte devletin bu görevini yerine getirecek kamu 
teşkilatları farklı biçimlerde olmaktadır.Genelde adalet 
hizmetleri siyasi ve idari otoritenin kumanda alanının dı-

Herkes İçin Adalet

Gözde Nur DOĞAN

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.
(Gandhi)
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şında bağımsız kurumlar şeklinde düşünülmektedir.Devlet 
ve fert açısından adalet farklı anlamlar taşımaktadır.Devlet 
için kişileri veya zümreleri ötekilere üstün tutmadan vatan-
daşlara aynı hakları vermesini ve aynı görevleri yükleme-
sini ifade eder.Fert için ise vatandaşların mümkün olduğu 
kadar birbirinin hakkına uymaya mecbur bırakılmasını 
ifade eder.

Adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili 
olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.İslam 
toplumlarında adalet kavramının toplumsal-siyasi hayat 
içerisinde işgal ettiği yerin kendine özgü bazı niteliklere 
sahip olduğu görülüyor.İslam’da adalet kavramı Arapça bir 
kelime olan ‘’adalet’’, “adl” kökünden türemiş olup “bir 
şeyi yerli yerine koymak” demektir.Adalet, zulmün karşıtı 
bir kelime olarak çoğunlukla ‘’hak’’ ile eş anlamlı biçim-
de kullanılır.İslam terminolojisinde adaletin salt hukuki 
olmaktan öte, daha geniş anlamlarda kullanıldığını tespit 
etmek mümkündür.Söz gelimi, eksiklik ve fazlalık bakı-
mından aşırılığa karşı orta yolu tutup korumak; hakka ni-
yet, doğruluk, eşitlik gibi.İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran-ı 
Kerim ; adalet olgusuna Tevhid, İman, İslam, Takva, Salih 
Amel ve ibadet kadar önem verir.Hatta Kur’an’a göre; 
bütün ilahi öğretiler son tahlilde, insanlar arası ilişkilerde 
adaleti tesis etmeye yöneliktir.Adil olmayan bir ilişki ve 
tutum, tanım gereği Allah’ın rızasına ve İslam’a uygun 
değildir.Çünkü Allah her şeyden evvel, bir şeye hüküm 
verildiği zaman adaletle hükmedilmesini ister.(Nahl;90) 
Anlaşmazlığa düşen iki topluluk arasında (Hucurat;9), 

insanlar arasında vuku bulacak anlaşmazlıkların gideril-
mesinde (Nisa;58), her türlü borç,vade, alışveriş,ticaret ve 
şahitlikte (Bakara;282), kadınlara karşı takınılacak tutu-
mun belirlenmesinde (Nisa;129) adalet, hukukun koruması 
ve hayata geçirilmesi için vazgeçilmez bir ilkedir.Yine 
İslam’a göre kişiyi veya grupları adaletten saptıran ana 
faktör, kişi veya grubun kendi istek ve tutkusunu ön plana 
geçirmesi (Nisa;135) ve Allah’ın gösterdiği şekilde karar 
vermeyi ihmal etmesidir.

Adalet güzeldir.Fakat devlet büyüklerinde olsa daha 
güzeldir.(Hadis-i Şerif) Adaleti çiğneyen devlet adamlarını 
cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.(Hadis-i 
Şerif)Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmek-
ten daha hayırlıdır.(Hadis-i Şerif)Adalet mülkün temelidir.
(Hz.Ömer)

Peygamber Efendimizin ve adaletin timsali olan 
Hz.Ömer’in adaletle ilgili söylediği bu sözler de İslam 
Dini’nin adalete verdiği değeri göstermesi bakımından ol-
dukça anlamlıdır.Ancak; İslam Tarihi incelendiğinde, Dört 
Halife Dönemi’nden sonraki süreçte kurulan İslam dev-
letlerinde önemli adaletsizlikler göze çarpmaktadır.İktidar 
kavgaları, birçok adaletsizliklere sebebiyet vermektedir.
Bugüne baktığımızda ise; yaşananlar bu tespitleri doğrular 
niteliktedir.Çünkü İslam coğrafyasına baktığımızda;’’Arap 
Baharı’’da dediğimiz yaşanan bu süreçte, diktatörlüklerin 
kurulduğu, diktatör ve yandaşlarının her türlü lüks ve sefa 
içinde yaşadığı bütün dünya kamuoyunca görülmüştür.
Yozlaşma boy göstermiştir.

Modern toplumlar açısından adaletin uygulanmasına 
baktığımızda ise; adalet anlayışı büyük ölçüde kendi halk-
ları için uygulanmakla birlikte, uluslar arası ilişkilerde asla 
uygulanmamaktadır.Kendi ülkelerinin çıkarları için; başka 
ülke haklarına her türlü adaletsizliği yapmaktan geri kal-
mamaktadırlar.

Tarihte adalet temeline dayanan idareler uzun ömürlü 
olmuş ve idare edilenler için kelimenin tam anlamıyla hu-
zurun gerçekleşmesini sağlamıştır.Sağlanan huzur içinde 
düşmanlıklar, menfaat çatışmaları ve çözülmeler gibi fela-
ketler görülmemiştir.

Türk toplumu da; geçmişte Hoca Ahmet Yesevi ve 
dervişlerin yaydığı gerçek İslam sayesinde, bu Anadolu 
coğrafyasında büyük başarılara imza atmış, bu toprakların 
vatanlaşmasında ve İslamlaşmasında büyük katkı sağla-
mışlardır.Kendi kültüründen ve İslam Dini’nden kaynak-
lanan adalet anlayışı sayesinde ; birçok ülke halkı Türk 
toplumunun egemenliği altında yaşamayı seçmiştir.Ancak; 
bu değerlerinden uzaklaştıktan sonra ; yozlaşma başlamış, 
eski gücünü ve değerini önemli ölçüde kaybetmiştir.Bunun 
temel sebebi de; kültürel ve dini yozlaşmadan kaynaklan-
maktadır.

Günümüz Türkiye’sinde de; adalet sistemi büyük öl-
çüde siyasallaşmıştır.Evrensel Hukuk Kurallarına göre ; 
Erkler ayrılığı (yasama, yürütme, yargı) bir ülkedeki adalet 
mekanizmasında uygulanmak zorundadır.Ancak, hangi ik-
tidar başa gelirse, kendi adaletini uygulamaya kalkışmıştır.
Erkler ayrılığına rağmen bütün bu erkleri tek elde toplama-
ya çalışmışlardır.Bu durum, toplumun adalete olan güven 
duygusunu zedelemiştir.

Adalet,birilerinin veya siyasi iktidarın işine geldiği gibi 
uygulanmamalıdır.Çünkü adalet;  gün gelecek herkese la-
zım olacak bir kurumdur.Yani adalet herkes içindir.
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Allahü Tealâ yeri, göğü, güneşi, ayı, yıldızları, denizleri, 
dağları, canlıları, tüm âlemi yaratmış, her türlü canlıyı da 
çeşit, çeşit meydana getirmiştir. Bu canlılar içinde insanı en 
mükemmel yaratmış, yaratanını tanımasını ve buyruklarına 
uymasını, ona ibadet etmesini istemiş, hayatında sorumlu 
olduğu görevleri yerine getirmesini belirtmiştir. Bu görev 
ve sorumluluklarını yapması için bilgileneceği kitaplar in-
dirmiştir. Yüce Allah, bu kitaplardaki bilgileri uygulaya-
cak, anlatacak ve dinini yayacak ve aydınlatacak insanlara 
peygamberler görevlendirmiştir. Bu peygamberlerden birisi 
ve sonuncusu olan İslam dinimizin Peygamberi olan Hz. 
Muhammed’dir. Kuranımız Enbiya Suresi 107. Ayetinde 
Hz. Peygamber efendimiz için “Biz seni tüm âlemlere rah-
met olarak gönderdik” denilmektedir.

 Peygamberimiz Hz. Muhammed 571 yılında doğ-
muş olup, babası Abdullah, annesi ise Aminedir. Babası, 
peygamberimiz doğmadan iki ay önce ölmüş, daha sonra 
6 yaşında iken de annesi vefat etmiş ve yetim kalmıştır. 
Dedesi Abdül-müttalip yaşlı olduğundan bakımı ve yetişti-
rilmesi için kardeşi ve Hz. Ali’nin babası Ebu Talip’e ema-
net etmiş, daha sonra da ebedi hayata intikal etmiştir. Ebu 
Talip’in evinde büyüyen Peygamberimiz, zengin ve saygın 
yeri olan ticaretle uğraşan Hz. Hatice ile 25 yaşında evlen-

di. Yüce Allah tarafından Peygamberlikle onurlandırılıp, 
insanlara İslam dinini tebliğ etmesi için kutsal kitabımız 
Kuran’ı Kerim’i gönderdi. Hz. Hatice ile evliliğinden do-
ğan Hz. Fatıma gelişip büyüyünce 15 yaşlarında iken 20 
yaşlarında olan Hz. Ali Efendimizle evlendirildi. Bu evli-
likleri sonucunda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin adlı iki evlat-
ları oldu.  

Hz. Peygamberimiz, H. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman 
ve Hz. Hamza’nın İslam’a girişi ile daha kuvvet bularak, 
İslamiyet’i yaymak için büyük mücadeleler verdi. Düşman-
ları tarafından öldürüleceği endişesi ile Hz. Ali’yi kendi ya-
tağına bırakarak, güç şartlar altında Medine’ye hicret etti. 

Hz. Peygamberimiz İslamiyet’i yayarken, Yüce Allah 
tarafından gönderilen Ahzap Suresi 33. Ayette “Hem va-
karınızla evlerinizde oturun, eski cahiliye de olduğu gibi 
açılıp- saçılmayın, namazı kılın, zekat verin, Allah’a ve 
peygamberine itaat edin! Ey Ehl-i Beyt (Peygamberin 
soyu), Şüphesiz Allah sizden kusuru, pis şeyleri giderip 
tertemiz yapmak ister” diye buyruğunu belirtmiştir. Bu 
ayetin Ümmü Seleme’nin evinde inildiğini belirten Tirmi-
zi de kendi Sünen’inde Ümmü Seleme’nin rivayetini söy-
le açıklamaktadır: “Resulullah abasını Hasan, Hüseyin, 

Necdet BAYRAKTAROĞLU

TÜRKLERDE 
EHLİBEYT SEVGİSİ
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Ali ve Fatıma’nın üzerini örterek buyurdu ki: “Allah’ım 
Bunlar benim Ehl-i Beyt’im ve yakın akrabalarımdır; on-
lardan her türlü kötülüğü gider ve onları tertemiz kıl.” 
Ümmü Seleme de “Ben onlardan mıyım ya Resullullah” 
diye sordum. Hz. Peygamber: “Sen hayır üzeresin” diye 
buyurdu. (1)

 Ahmed b. Hanbel Müsnedin’de, Hakim Nişaburi Müs-
tekrek’inde, Zehebi Telhisu’l Müstekrek’tesinde, Buhari 
Tarihu’l-Kebir’inde, Tırmızi el-Camiu’s-Sahih’inde, Tabe-
rani el-Mu’cemu’-Kebirinde, İbni Arabi Ahkamu’l-Kuran, 
Tahavi Müşkilu’l-Asar adlı eserlerinde Ehli Beyt’ten mak-
sadın Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin olduğunu belirt-
mişlerdir. (2) Hadis de açıklanan kir ve pislikten maksat, 
Ehl-i Beyt’in Allah’a karşı günah ve isyanda bulunmaması, 
günaha ve itibarsızlığa düşmemesi anlamındadır.

Ehl, nesep ve aidiyeti bildirir. Ehl-i Beyt, kelime anla-
mında “Ev halkı” demektir. Ancak, Müslümanlar arasında 
ise Ehl-i Beyt anlatım olarak, Hz. Peygamberin evlatları, 
soyu olarak kullanılmıştır. Bu ise, birçok hadislerde belir-
tildiği üzere, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hü-
seyin olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamberin Ehl-i 
Beyt’inden maksat olarak, bazı görüşlerde Hz. Peygamber-
dir, bazı görüşler de Hz. Peygamberin yakın akrabaları (Ku-
reyş, Haşimi ve Abbasi oğulları) olduğu, bir kısım görüşler-
de de Hz. Peygamberin ev halkı ve eşleri olduğu, diğer bir 
kısım görüşlerde de sahabeler ve ashabı hakkında söylendi-
ği belirtilmektedir. Keza, Hz. Peygamberin hanımlarından 
hiç biri bu ayetin ve hadisin kendileri hakkında olduğunu 
söylememiş ve iddia etmemişlerdir.

Hz. Peygamberimizin Ehl-i Beyt’i ve onları sevmeye 
dair birçok hadisi vardır. Bunlardan bazıları ise şunlardır:

“Ümmetimden Ehl-i Beyt’imi sevenlere şefaat ede-
ceğim”, (3) “Allah’ı sizi rızıklandırdığı için sevin; beni 
Allah’ı sevdiğiniz için sevin; Ehl-i Beyt’imi de beni sev-
diğiniz için sevin”(4) Ebu Zer’den naklen Hz. Peygambe-
rimiz “Şüphesiz içinizde Ehl-i Beyt’imin durumu Nuh’un 
gemisi gibidir. Kim ona dâhil olursa kurtulur. Binmeyen 
helak olur” demiştir.(5) 

Hz. Peygamberimiz, Ehl-i Beyt’inden Hz. Ali, hakkında 
şöyle demektedir:

“Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır; bu şehre 
girmek isteyen kapıya gelsin” (6)

“Ali bendendir ve ben Ali’denim; o, benden sonra bü-
tün müminlerin velisidir”(7)

Hz: Peygamber ve ashabının büyük uğraş ve mücadele-
leri sonucunda Mekke fetholundu ve Kabe’ye giden yollar-
da güven sağlandı. İslamiyet Arap kabileleri arasında yayıl-
dığı gibi bölge çevresine genişledi ve her tarafa yayılmaya 
başladı. Hz. Peygamberimiz vefatından iki ay kadar önce 
Veda Haccından dönerken Gadir-i Hum denilen yerde ko-
naklamış ve ashabın toplanmasını istemiş ve şöyle demiştir: 

 “Şüphesiz ben (ölüme) çağrıldım ve icabet ettim. Şüp-
hesiz aranızda size iki önemli şey (sekaleyn) bırakıyorum. 
Bu iki şeyin birincisi Allah’ın kitabıdır. O’nda hida-
yet vardır. Allah’ın kitabı ile amel edin ve O’na yapışın. 

Diğeri itretim, Ehl-i Beyt’imdir. Öyleyse iyi düşününüz, 
o ikisi hususunda bana nasıl iyi bir halef olacaksınız? 
Ehl-i Beyt’im hakkında Allah adına öğüt veriyorum, siz 
Onları tutar, Onlara sarılırsanız, benden sonra ebediyen 
sapıklığa düşmezsiniz. Bu ikisi Cennetteki Havz kıyısında 
bana ulaşıncaya, benimle buluşuncaya dek birbirinden ay-
rılmaz”.

Bu konuyu doğrulayan birçok kaynak bulunmakta-
dır. İmam Tırmızi Sunen’inde, İmam Hanbel Müsned’in-
de, Ebu Davud Sünen’inde, İmam Fahruddin Razi Tefsi-i 
Kebir’inde, İmam Gazali Sırru’l-Alem’inde, İmam Şafi 
Nihaye’de, İmam Ahmet Salebi Keşfü’l-Beyan’ında, 
Tarih-i Bağdadi’de, Tarih-Taberi’de ve Darrü’l-Mensur 
C.2, S.298; Fethü’l-Kadir C.3, S.57; Tefsiru’l-Manat C.2, 
S.463; Muhammed İsmail Sahih-i Buhari :1, S.373; Maliki 
Füsulu’l-Mühimme S.24 gibi daha birçok İslam tarihçileri-
nin eserlerinde Gadir-i Rum olayını ve Hz. Peygamberimi-
zin hutbesindeki sözünü ittifakla doğrulayarak, vasiyetini 
yaptığını ve Hz. Ali’yi kendisine vasi tayin ettiğini belirt-
mişlerdir. (8) 

Ancak, Emevi ve Abbasi dönemlerinden beri devam 
eden anlayış, bakış ve yanlış yorumlarda, Hz. Peygambe-
rimizin iki emanet bıraktığı, birincisinin Kuran, ikincisinin 
ise sünneti şeklinde açıklamada bulunmaktadırlar. Bu ko-
nun aydınlığa çıkarılmaması ve inanlara gerçek ve doğru 
bilgi verilmemesi büyük vebal ve sorumluluktur. 

Daha sonra Hz. Peygamberimiz Mekke’den ayrılarak 
Medine’ye geldi, ancak hastalandı. Vefatının hemen arka-
sından hilafet derdine, davasına düşüldü. Hz. Ömer’in teş-
viki ve ona biat etmesi ile Hz. Ebubekir Halife seçildi. Daha 
sonra Hz. Ebubekir vasiyeti üzerine Hz. Ömer Halife oldu. 
O da, vefatına yakın Hz. Osman’ın Halife olmasını sağladı. 
Hz. Osman, Emevi soyundan olup, aynı zamanda Muaviye 
amcaoğludur.  Halife olduktan sonra İslam’ı Emevi hane-
danlığına çevirerek, İslam’ı saltanat hayatına dönüştürmüş-
tür. Muaviye’yi Şam’a vali tayin edip, Emevi soyu taraftar-
larına makamlar, rütbeler dağıtarak ve imtiyazlar vermiştir. 
Öldürülmüş olarak bulunan Hz. Osman’ın yerine Hz. Ali, 
halife oldu. 

Hz. Ali, Hz. Peygamberimizin amcaoğludur ve 5-6 yaş-
larından itibaren Hz. Peygamberimizin evinde eğitim ve 
terbiyesini aldı. 13 yaşından itibaren de İslam’ın savunucu 
ve Hz. Peygamberimizin yardımcısı oldu. Halifelik döne-
min de birçok olaylar yaşandı. Muaviye gelip ona biat et-
medi ve savaş açtı. Hz. Ali bir sabah camide namazını kı-
larken Mülcem adında biri tarafından zehirli kılıçla başına 
vuruldu, Hakkın rahmetine kavuştu. Hz. Hasan, babası Hz. 
Ali’nin şehadetinden sonra hilafet makamına oturdu. Ancak 
Muaviye’in baskıları üzerine zorda kalan Hz. Hasan Mu-
aviye ile anlaşmak zorunda kalarak halifelikten vazgeçti. 
Muaviye Hz. Hasan’ı, karısı Cude’ye zehirleterek öldürttü. 

Halifeliği eline alan Muaviye, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt 
taraftarlarını ortadan kaldırmaya başladı. Valilere talimat 
göndererek Ehl-i Beyt ve yanlılarını dövdüler, hapsettiler 
ve şehit ettiler. Muaviyenin ölünce oğlu Yezid halife oldu 
ve Hz. Hüseyin ve taraftarlarına kendisine biat etmesini, 
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yoksa başlarının kesileceğini emretti. Yezid’in halifeliğini 
kabul etmediler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin’e karşı baskı 
yapmaya ve zulüm etmeye başladılar ve Kerbelâ denilen 
yerde Hz. Hüseyin ve yanındaki 72 kişiyi merhametsizce 
kılıçtan geçirdiler.

Yüce Allah Kuran’ı Nisa Suresi 93. Ayetinde şöyle bu-
yurmaktadır: “Kim bir mümini kasten, isteyerek öldürür-
se, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah 
ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamış-
tır.” Maide Suresi 32. Ayette “Kim bir cana kıyarsa, bütün 
insanları öldürmüş olur. Kim bir canı kurtarırsa, bütün 
insanları kurtarmış olur” denilmektedir. Zulmedenler için 
Kuranı Kerim Şura Suresi 21. Ayette “Gerçekten zalimler 
için acı bir azap vardır” demektedir.

 Kuran’ımız Hucurat Suresi 10. Ayetinde Müslümanlar 
için “Şüphesiz ki müminler kardeştir…” denilmekte, Hz. 
Peygamberimizde “Mümin Kardeşinin aynasıdır. Mümin 
müminin kardeşidir. Onun malını korur ve onu kollar” 
demektedir.(Buhari)  

Muaviye ve oğlu Yezid, Peygamberimizin yakınlarını 
öldürerek ruhunu incitmişlerdir. Kuranımız Ahzap Suresi 
57. Ayette ise bu konuda “Allah’ı ve Peygamberini inci-
tenlere, Allah dünyada da ahrette de lanet eder. Onlara 
alçaltıcı bir azap vardır” denilmektedir.

Hilafet, Allah’ın hâkimiyet hakkının yeryüzünde tecel-
li etmesi için, İslam hükümlerini uygulamaya koymaktan 
sorumlu makamın adı olup, “Halifelik” olarak da adlan-
dırılmaktadır. Bu makama gelen kişiye halife denilip, Hz. 
Peygamberin halefi olmaktadır. Asıl önemli olan bu makam 
da, Allah’ın hükümlerini mutlak ölçü olarak kabul etmek-
tir. Allah’ın yeryüzünde ki hâkimiyetinin temsil edilmesi, 
hilafet makamı ile bütün Müslümanlara yönetilmiş oldu-
ğundan, halife olacak kişilerin istişare sonucu seçimle bu 
makama gelmeleri gerekmektedir.  Allah’ın ve Resulü’nün 
hüküm koyduğu yerde, gelen halifeler kendi başlarına ve 
düşüncelerine göre hüküm koyamaz. Muaviye, oğlu Yezid 
ve Emevi soyu, İslam’ı saltanat düzenine dönüştürmüşler, 
dünyevi çıkarları, kibir ve gururları, hırsları uğruna Hz. 
Peygamberin nesline acıyı, işkenceyi ve ölümü reva gör-
müşler, saltanatları için İslam’ı emellerinde kullanmışlardır. 

Pir Sultan Aptal bu konuda şöyle demektedir: “Yarın 
hakkın divanına varılır/ Huzur-u mahşer günü sual so-
rulur / Hak nizam, terazi orada kurulur / Orada haklı, 
hakkını asla gerektir.”

Kerbela faciası ile Müslümanlara ve Ehlibeyte inanan-
ların gönüllerine sönmeyecek bir acı ve ateş bırakılmıştır. 
Peygamberimize ve emaneti Ehl-i Beyt’ine zulüm ve iha-
net edilerek, Müslümanlar arasında ikilik doğmasına sebep 
olmuşlardır. Daha sonra da Hz. Ali ve Ehl-i Beyt taraftar-
larına Alevi ve Bektaşiler denilmiştir. İslam âleminde, Hz. 
Peygamberimiz ve torunlarını seven, sayanlar o günün acı 
ve üzüntüsünü hatırlar ve yaşarlar. O gün “Aşure Günü” 
dür, matem günüdür ve Muharrem ayının onuncu günü 
olup, Miladi 10 Ekim 680 yılıdır. O günün anısına, acısına, 
şehitlerin ruhuna on gün oruç tutulur, aşureler pişirilir, du-
alar okunur, hatimler indirilir ve seven gönüllerde yaşatılır.

Kerbela da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra 
Emevi baskısından, zulmünden ve öldürülmekten kaçan 
birçok Ehl-i Beyt ve taraftarlarından bazıları perişan bir 
vaziyette Orta Asya’ya göç etmiş, Horasan, Türkistan ve 
Maveraünnehir bölgelerine yerleşmişler ve Türklere sığın-
mışlardır. İslam’ın Türkler arasında hızla yayılmasına se-
bep olmuşlardır. 

Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserinde, Ehl-i 
Beyt’in Türkler arasında gördüğü sevgi ve saygıyı şöy-
le ifade etmektedir: “Hizmetkârlardan başka ve beyin 
adamları dışında, münasebette bulunacağın kimselerden 
bazıları, Peygamberin neslidir. Bunlara hürmet edersen, 
devlet ve saadete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönül-
den sev; iyi bak ve yardımda bulun. Bunlar, Ehli Beyt’tir. 
Peygamberin uğurudur. Ey kardeş! Sen de onları, sevgili 
Peygamber hakkı için sev.”(9)

Türk-İslam kültürünün harmanlandığı Türkistan’da 
Ahmet Yesevi’nin yaktığı İslam iman ateşi ve Ehl-i Beyt 
sevgisi gelişerek büyüyen yetiştirdiği erenler, veliler, pirler, 
ahiler, şeyhler, alimler, gaziler, alpler, Anadolu ve Balkan-
lara kadar taşıdıkları bu iman ateşini ve Ehl-i Beyt sevgisini 
yaymışlardır. Arslan Baba, Ebu Müslüm Horasani, Abdul-
kadir Geylani Şeyh Edibali, Taptuk Emre, Yunus Emre, Ko-
yun Baba, Osman Baba, Galip Dede, Hacı Bayram ve Hacı 
Bektaş Veliler, Ahi Evren ve Mevlana, Sarı Saltuklar, Balım 
Sultan, Abdal Musa gibi niceleri bulundukları bölgelerde 
insan gönüllerinde bu ateşi yakmaya, sevgi, hoşgörü, hak 
ve hakikati, adaleti hâkim kılmaya çalışmışlardır. 

Hz. Peygamberimizin Ehli Bet’ine ve soyuna sevgi, say-
gı ve ilgi Emeviler sonrası ilk defa Abbasiler döneminde 
başladı ve kurulan “Ensab Nikabeti” ile hizmet verilmesi 
sağlandı. Nakiblerin vazifeleri, Ehl-i Beyt’e sevgi ve onlara 
karşı muhafazaya yönelikti. 

Selçuklu ve Osmanlı Sultanları topraklarına gelen Ehl-i 
Beyt mensuplarına hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde iti-
bar göstermiş, iltifat etmiş ve yakından alakadar olmuşlar 
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ve onlara icazetnameler vermişlerdir. Anadolu’da seyyid-
lik icazetnamesinin ilk defa 734 yılında Kureyşan Ocağı-
na verilmiştir.(10) Karahanlılar da “Peygamber uruğunun 
Peygamber hakkı için ve onun namına sevilmesi” öğüt-
lenmekteydi. (11) Anadolu Selçuklularına ait bir temlik 
beratında, seyyidlere yararlı olma ve iyilik etmenin şefaat 
vesilesi olacağı ifade edilmiştir. (12) Seçuklular dönemin-
de I. Alaaddin Keykubat, Erzincan bölgesine gelerek orada 
yaşayan oymakların ileri gelenlerini bir araya toplamış ve 
İslam dinini en iyi bilen kişilerin tespiti istemiştir. Yapılan 
araştırma ve seçilme sonucunda, Ehli Beyt soyundan olan 
Seyyidlerin, daha ilimli, ahlaklı ve dini bilgileri yüksek çık-
tığı görülmüştür. Bunun üzerine Sultan Keykubat, dini bu 
kişiler tarafından öğretilmesini istemiş, onlara Hz. Peygam-
ber neslinden geldikleri için icazetnameler vermiştir. (13)

Osmanlı Devleti kurcularından Ertuğrul Gazi, Osman 
Gazi, Orhan Gazi ve devam eden padişahlar, Allah’a, Hz. 
Peygambere, Kuran’a bağlı, Ehl-i Beyt’e sevgi ve saygı 
içinde idiler. Orhan Gazi mezarının üzerinde “Ya Rabbim! 
Bizi ahret günü Ehl-i Beyt’in şefaatinden mahrum bırak-
ma ve onları bizden razı et” diyerek, onlara olan sevgisini 
dile getirmiştir. (14)

Ehl-i Beyt soyunda, Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere 
“Şerif”, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler de “Seyyid” 
denilirdi. Bunlara gösterilen sevgi, saygı ve itibar nedeniy-
le, onlara ait işleri görmek için, mensuplarına mahsus özel 
kaide ve düzenlemeler yapılmış, teşkilatlar kurulmuş buna 
da “Nakib-ül-eşraf” deniliyordu. (15) Bu görevli, Hz. Pey-
gamberin torunları olan kişilerin işlerine bakar, neseplerini 
kayıt altına alma, doğumlarını ve vefatlarını deftere geçir-
me ve itibarlarını zaafa uğratacak hal ve hareketten ve gü-
naha girmekten koruyup, İslam edebine göre yaşamalarına 
itina gösterirlerdi. Çalışma imkanı olmayan ve muhtaç du-
rumda olanlara da maaş bağlanır, vakıf ve imaretlerden pay 
verilir, vergiden muaf tutulurdu. Seyyid ve Şeriflere verilen 
belgeye “Siyadet Hücceti” denilirdi. İlk Nakib-ül-Eşraflık 
Yıldırım Bayezıd zamanında kurulmuş, ilk göreve tayin 
edilen Hz. Peygamberin neslinden Seyyid Ali Nata bin 
Muhammed’dir. Bunlar devlet merkezinde bulunur, kendi 
konakları olur ve maiyetinde çalışanlar bulunurdu. Taşrada 
da yine Ehl-i Beyt soyundan Nakib-ül-Eşraf kaymakamları 
olurdu. Vazifeleri arasında, padişaha kılıç kuşandırma ve 
teslim edilen “Sancak-ı Şerifin” taşınması da var idi. Padi-
şah sefere gittiği zaman yanında Nakib Efendiyi ve Seyyid 
ve Şerifleri de götürürdü. Savaş sırasında Sancak-ı Şerif al-
tında Seyyidler ve Şerifler “Tekbir ve Salavat-ı Şerif” geti-
rirler ve dualar okurlardı. 

Alevilik, Hz. Ali’nin soyuna verilen bir isim olarak be-
lirtmektedir. Alevilik, İslam’dan ayrı bir din ve inanç ol-
madığı gibi ayrı bir ırkta değildir. Onlar da İslam dinine ve 
Ehl-i Beyt anlayış ve yaşayışına göre inançlarını sürdükle-
rini söylemektedirler 

 Kuranımız Enam Suresi 159. Ayetinde “Dinlerini par-
ça-parça bölüp, bölük-bölük fırkalara ayrılanlarla hiçbir 
ilginiz olamaz ve şüphe yok ki onların bu hareketlerini 
Allah soracaktır…”  denilmektedir. Kuran’da ve Hz. Pey-

gamberimizde, İslam dininde mezhep yoktur. Bu konuda 
Aşık Veysel ne güzel söylemektedir: “Koyun kurt ile ge-
zerdi, fikir başka başka olmasa” Hz. Mevlana’da şu şe-
kilde ifade etmektedir: “Bu alemde sevgiye dair ne varsa, 
/ Biz orda varız. / Kavgaya, ikiliğe, savaşa ne varsa, / Biz 
orada yokuz” demiştir.

Yüce Allah, Kuran’ı Keriminde Müslümanların kar-
deşliği konusunda açıkça durumu belirtmiştir. Şura Suresi 
13. Ayetinde “… Dini doğru tutun, ayrılığa düşmeyin” 
diye belirtmektedir. Hz. Peygamberimiz bu konuda şöyle 
demektedir: “Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir. Ona zülüm etmez. Ondan yardım 
elini çekmez ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır. 
(Müslim) 

Tarih, son derece hırs sahibi makam ve mevki düşkünü, 
İslam dinini kendi hesap ve emellerine göre insanlara zorla 
uygulamaya çalışan Muaviye ve Yezid gibi ondan sonra ge-
len kişileri açıkça yazmalıdır. Bu üzüntü, acı ve yara yalnız 
Alevilerin, Bektaşilerin, Şiilerin değil, bütün Müslümanla-
rın, Türk-İslam âleminindir. 

Türk Milletinin gönlünde Ehl-i Beyt, çok özel ve önem-
li bir yere sahip olup, onlara karşı sevgi ve saygı doludur. 
Türkler, ne Muaviye, oğlu Yezid, ne de Arap, Emevi ve 
Abbasi Müslüman’ıdır. Kuran inancına bağlı olarak yaşa-
yan Müslüman’lardır. Bu nedenle Ehl-i Beyt gerçeği bili m 
gözü ile incelenmeli ve Türk Milleti gerçekleri, doğruları, 
yaşananları, bilmelidir. Hatalar nerede, ne zaman ve kimler 
tarafından yapıldı ise bunları bilmek zorundayız. Bu hak 
ve hakikat, bu milletin temel inanç ve bilme hakkıdır. Hacı 
Bektaş Veli’nin şu önemli sözü ile bitirelim.

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ama hakkı üstün 
kılalım”   Bu yol Allah’ın emri olan Kuran yoludur. 
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Öteden beri, Tokat şehrinden bahsedilince yüzümde bir 
tebessüm oluşur. Hem Tokat›ı ve hem de Tokatlıları çok 
severim. Nitekim Muğla›da görev yaptığımız dönemde, 
birlikte olduğumuz Muğla Valisi Amir Çiçek, Cumhuriyet 
Savcısı Yavuz Bayram ve Hâkim Servet Çoban birebir 
çalışmaktan büyük keyif duyduğum Tokatlı dostlarımdır.

Cahit Külebi’nin şiirlerini dostlarla değerlendirirken, 
bendeki bu Tokat şehrine dair sevginin kaynağını bulmuş 
oldum. Evet Cahit Külebi’nin o damakta eşsiz lezzet bı-
rakan şiirleri ve onun Tokat’lı oluşu ve tabiatıyla Tokat 
sevdası, beni o güzel şehre bağlamıştı. Tokat diyince -Ca-
hit Külebi’nin bana anlattıklarına göre- bir o kadar güzel, 
bir o kadar mahzun, bir o kadar ezilmiş, bir o kadar saf ve 
temiz bir şehir aklıma gelir.

Üstadın, «Hikâye» şiiri eskiden edebiyat kitaplarında 
yer alırdı(halen var mı eğitimci dostlarımız bilirler) ve 
tedrisattan geçen herkes bu şiiri az veya çok bilirdi. O şiir 

şairimize meftun etti bizi. Hani:
“Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!” 
mısralarıyla başlayan...
Bu şiiri ilk okuduğumda, Cahit Külebi bizim köylere 

mi gelmiş acaba diye aklımdan geçmişti. “Benim doğdu-
ğum köyleri geceleri eşkiyalar basardı” der bahse konu şii-
rin bir mısraında. Benim de çocukluğumun en korkutucu 
şeylerinden biri bu eşkiyalık mevzuu idi. Dönemin en ünlü 
eşkiyası Aşığınoğlu’nun köye geleceğine dair dedikodular 
her zaman yapılır, bizler de çoçuk muhayyilemizle dehşet 
içinde bunu konuşurduk. Köylüler arasında “Aşığınoğlu 
felan köye gelmiş geceyi orada geçirmiş, bunu duyan 
möhreziye(sanırım jandarma müfrezesi kast ediliyor) köyü 
basmış eşkiyaya yardım ettiği gerekçesiyle tüm köylüyü 
esir(gözaltına alma kast ediliyor) etmiş” derlerdi. Aşığı-
noğlu gelir de köyümüzün huzuru kaçar diye ödümüz ko-
pardı. Tabi Aşığınoğlu’nun hakkındaki tezviratlar bin türlü 
idi; kol kesmeler, adam vurmalar vs. Yaptığı kötülükler 
dilden dile anlatılır dururdu. Ben sanki insan değil de dağ-
larda dolaşan insan yiyen bir canavardan bahsediliyor gibi 

hissederdim. Sadece Eşkiya Aşığınoğlu olsa iyi. Binboğa-
lar Dağlarında şuan ismini hatırlayamadığım en az yarım 
düzine eşkiyadan dem vurulurdu. Üniversitede öğrenci 
iken Hürriyet gazetesinde Aşığınoğlu’na atfen “Toros Ca-
navarı ölü olarak ele geçirildi” diye haberi okuyunca, köy-
lülerimiz adına derin bir nefes aldığımı hatırlarım.

Cahit Külebi’yi anlatmak için kısa sosyal medya ya-
zıları yeterli olmaz; lakin bir kaç husustan bahsetmekte 
fayda var. Bir kere Anadolu’yu anlatır. Kahramanları kimi 
kez mutlu kimi kez ezilmiştir. Dolayısıyla, şiirleri roman-
tik bir lezzet verirken yutkunduğun sırada bir acı da hisse-
debilirsiniz. 
Şiirlerinde aşkı bulursunuz, hüznü bulursunuz, memleket 
özlemini-sevdasını bulursunuz... Hülasası ne ararsanız 
bulursunuz..

Ehh biraz da şiirlerinde gezinti yapalım:
Üstadın «Sabret”şiirinde; 

“Ben kanadı kırık bir kuş değilim 
Döner birgün gurbet ellerde kalan 
Sabret neşem, sabret şarkım, sabret sevdiğim, 
Sabret kalbi tomurcuklardan pembe olan.” 
Diyerek ne güzel umut vaad eder yarine...

“Sen yokken” şiirinde ise; 
“Bayrakları indirilmiş,  
Bozguna uğramış bir hisardım sen yokken” diyerek sevgi-
linin yokluğunu ne güzel de anlatır.

Bir memleket sevdasıdır Külebi’nin şiirleri, onlar için 
sancılanır üzülür.  Doğusu batısıyla ayırt etmez. “Bizim 
Dağlar” şiirinde ne güzel dile getirir bunu: 
“Sultan dağında ak kuzular meleşir 
Uzun yayla’da pehlivanlar güleşir 
Bingöl dağı çiğdem çiğdem yeşerir 
Belli olur abı hayat içtiği.”

Ve bana göre de “Hikâye” şiiri ile birlikte en güzel şiiri 
“Çürüyen Otlar”dır. Dostlarımıza Alpay’ın enfes yorumu 
ile bu şiirin şarkı halini de dinlemelerini hararetle tavsiye 
ederim.

Baki selam.

ÇÜRÜYEN OTLAR
Bilinmez hangi şehirde 
Yaşarsın aşktan habersiz, 
Küçük çakıl taşım, nasıl bulayım! 
Kaybolmuşsun bir kocaman nehirde.
Bu kimin çocuğu, der, seni görenler. 
Benim çocuğum, diye, sesim gelir uzaktan. 
Bunca kötülüğü bağışlatır bakışın 
Yanakların kızarır ağlamaktan.
Bir gün sokakta rastlasam, ellerini 
Alsam avuçlarıma okşasam. 
Sıcaklığını tanır da mısralarımdan 
Kız kardeşimsin sanırlar belki.
Son orada, ben burada 
Birbirimizden habersiz 
Ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi 
Bekleye bekleye çürüyeceğiz.

CAHİT KÜLEBİ’YE DAİR BİR KAÇ SÖZ
Necip TOPUZ
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İktidar, 2009’da Danıştay’ın iptal kararı, 2012’de de yükselen muhalefet nedeniyle yapamadığı 
şeker fabrikaları özelleştirmesinden vazgeçmiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın satışa çıkart-
tığı 14 fabrikanın ardından, çok kıymetli arazilere sahip Eskişehir ve Ankara şeker fabrikalarının 
özelleştirme süreci başlayacak.

1926 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan ve Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şe-
ker Fabrikası’nın da arasında olduğu 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması kabul 
edilemez bir durumdur. Devlete ait şeker fabrikalarının yenileme ve modernizasyon çalışmaları 
yapılarak rekabet güçlerinin artırılması yerine, özelleştirme yoluyla küçük ve mutlu bir azınlığa 
peşkeş çekilmesine itiraz ediyoruz. 

AKP’li yılların en karakteristik özelliği olan özelleştirmelerin ne faydasını gördük ki? 60 
milyar doların üzerinde özelleştirme yaptılar. Kamusal varlığımız azalırken borcumuz arttı… 
Türkiye ekonomisin alt yapısında, stratejik kuruluşlarında yabancıların kontrolü artmadı mı?  Yine 
aynı neo- liberal nakaratların eşliğinde özelleştirme güzellemeleri yapılıyor. “Devlet küçültülmeli”, 
“yatırımcının önündeki tüm engeller kaldırılmalı”, “devlet ekonomiden elini çekmeli” vs…  Bilmi-
yor olamazlar; neo-liberalizmin küresel vaazcısı IMF’nin, üst düzey yöneticileri bile kurumsal der-
gilerinde, uygulattıkları politikaların toplumsal refahı artırmadığını, beklenilen sonuçlara ulaşılma-
dığını, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’i dışında kimsenin mutlu olmadığını yazıyorlar. Gelir ve 
servet dağılımlarına baktığımızda farklı bir tepkinin ve sonucun olması beklenemez. 

Şeker fabrikalarımızı özelleştirdiğinizde kuvvetle muhtemel ilerleyen süreçlerde şeker pancarı 
üretimimiz sistematik olarak azalacak/azaltılacak. Şeker pancarından çok daha ucuza elde edilebi-
len, DNA’sı değiştirilmiş mısırla (Nişasta Bazlı Şeker), başka kimyasallarla üretilen tatlandırılmış 
zehirlerin gıda ürünlerimizde daha çok yer bulacağından endişeliyiz.

Türkiye’de nişasta bazlı şekerlere tanınan yüzde 10 kotanın yüzde 82’sinin ABD’nin küresel 
şirketi Cargill ve Amylum tarafından kullanıldığı bilgisi yalanlanamıyor. Bu resmi rakamların çok 
üzerinde nişasta bazlı şekerlerin kullanıldığı konusunda pis kokular da geliyor. Bu özelleştirmelerin 
arkasında Cargill lobisinin olduğu yönündeki iddialar midemizi bulandırıyor.

Genel tabloya baktığımızda; Türkiye yanlış tarım politikaları sonucunda gıda güvenliği ve gıda 
güvencesi açısından risk altındaki ülkeler düzeyine doğru gerilemektedir. Küresel gıda güvence-
si endeksine göre Türkiye  113 ülke arasında 49’uncu sıradadır. Dünyada herkese yetecek kadar 
gıda üretilmesine karşın dünya nüfusunun 1/9’u açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizin gıda 
güvencesi endeksindeki sıralaması bu gerçekler ile düşünülmelidir. Çünkü gıda güvencesi ile bir 
ülkenin egemenliği arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Birini kaybedince öteki de elden gidiyor. 
Emperyalist ülkeler, çok uluslu şirketler ve sadece rant beklentisi içinde olan yatırımcılar büyük bir 
iştahla suyu bol, iklimi uygun, tarıma elverişli ülkelerden tarım arazi kapatma yarışına girdiler. Ma-
alesef ülkemizde de benzer durumlar gerçekleşiyor. 

Kendi siyasi iktidarına ve kurdukları ittifaka  destek olmayanları, biat etmeyenleri kolaylık-
la gayrı milli ilan ediyorlar. Öncelikle şeker fabrikaları olmak üzere özelleştirme yağmasına son 
verdiklerinde, Cargill’e tanınan kotaları sıfırladıklarında  bu küçük  samimiyet testinden başarıyla 
geçtiklerini kabul ederiz. Yerlilik ve millilik adına çok şey mi istiyoruz? 

Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu

ŞEKER FABRİKALARI SATILMASIN

BASIN BİLDİRİSİ
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İnsan hayatı kısadır ama sonsuz da olabilir. Kişi hayatının ne kadar olacağına ancak 
kendisi karar verir. Geride bıraktığınız fikir ve eserleriniz ne kadar ölümsüz ise o kadar 
sonsuzluğa uzanırsınız. Beden elbet bir gün yok olacaktır. Ancak fikirler yaşıyorsa, eserler 
ayakta ise ve hizmet ettiğiniz milletiniz sizi unutmuyor ise gerçek hayat bu demektir. 
İnsanın ölümü, unutulduğu gündür. Gazi’nin dediği gibi: “Milletim beni istediği yerde 
yatırsın, yeter ki beni unutmasın!” (Önsöz’den)

TAHA SERGEN ERGEÇ-SEYİT ALİ ERGEÇ


